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1 שיעור מס' 1

אני בחברה  - כוחות ויכולות

A3 נספח 1: הדפסה שחור לבן בגודל
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”...ההפצצות גבר ומרגע לרגע. הרחובות עלו בלהבות. תמרות עשן 
מהאדים השחורים בקעו מהבתים. אותו יום היה יום שמש בהיר, אך 

מחמת ענני העשן לא ראו את אור היום. שעות אחדות רצנו ללא כוח, 
יחד עם המון אנשים, שבורים ומפוחדים, ממקום מחסה אחד למשנהו. 

באחד ממקלטי המחסה, התאסף ציבור של כמה מאות איש. אנשים 
מכל גוני הקשת. יהודים בעלי לבוש ארוך, עם זקנים ופאות, נשים 

בפאות נכריות, יחד עם יהודים מגולחי זקן ונשים הדוברות רק פולנית. 
כולם עמדו רצוצים ומיואשים. קבוצתנו, אני ומשפחתי וכמה עשרות 

תלמידי התמימים, אמרנו תהילים.
לפתע נשמעה התפוצצות אדירה. פצצה התפוצצה לידינו ובאותה 

שנייה התפרץ פנימה ים-אש בוער. כל אחד מאתנו ראה את המוות. 
באותה שנייה זעקו כולם כאחד: ”שמע ישראל ה‘ אלוקינו ה‘ אחד“. 

כל אחד היה בטוח שאלו הן הדקות האחרונות שבחייו.
זעקת שמע ישראל כזאת מפיותיהם של אנשים בעלי תפיסות עולם 

שונות, מתוך צעקת לב פנימית שכזו, לא שמעתי מעודי. ביקשתי מה‘ 
שהשמע ישראל הזה יישמר בזכרוני לעד“ (שיחת פורים ה‘ת“ש).
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עומד לו עץ בצידי דרכים,
מושיט לצד ענפים רכים,
ולפתע עלה קטן נתלש, 

על הארץ הוא גלש,
צדיק עובר שם ומתפלא ,

ושואל הוא את העלה,
אמור נא: ”מדוע ועל מה

הושלכת לאדמה“,
והעלה לצדיק עונה:

”לא אני כאן הממונה:
הענף לפתע פתאום נרעד, 

ואותי השליך לעד,

”ענף, ענף הממונה
אולי תתן לי מענה,

מדוע לפתע אתה נרעד,
ומשליך העלה לעד“,
והענף לצדיק עונה:

”לא אני כאן הממונה“
הרוח לפתע פתאום נשבה,

והעלה היא סחבה,

”רוח, רוח הממונה
אולי מענה תתני לי נא,

מדוע לפתע פתאום נשבת,
ואת העלה סחבת,“
והרוח לצדיק עונה:

”לא אני כאן הממונה,
המלאך שלי עלי ציווה,

ופתחתי בנשיבה,“

”מלאך, מלאך הממונה
אולי תתן לי מענה,

על הרוח מדוע תצווה
לנשוב על העלה“

והמלאך לצדיק עונה:
”לא אני כאן הממונה,

בורא העולם הגדול והנורא
לעשות זאת לי הורה.“

”בורא העולם, שליט עליון
אולי תסביר לי בהגיון,
עלה קטן זה מפני מה

הושלך לאדמה,“
והבורא הוא בכבודו 

מסביר לצדיק ברוב חסדו:
”הרם משם את העלה,

ומה שתחתיו גלה,“
תולעת שוכבת שם קטנטנה,

בודדה היא ומסכנה,
על העץ ישבה במקומה,

ובקושי רב נשמה,
להירדם לא עלה בידה,
כי השמש בעוז יקדה,

וקראה אלי: “בורא הצל
תן לי גם קצת צל“

מיד הוריתי למלאך,
את הרוח הוא שלח,

היא על הענף נשבה,
ואת העלה היא סחבה

לתולעת באדמה,
והוא הסתיר לה את החמה,

והתולעת הקטנה שקעה לה בשינה.
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סיפור התולעת והעלה/ עפ“י ’העלה הקטן‘ של אברהם פריד, 
מתורגם משיריו של ר‘ יום טוב ארליך.
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נספח 6: סיפורי השגחה פרטית לגזירה

1. הצלת דוד

2. סיפור המגילה (המורה יכול להרחיב בעל פה על שנת המלך שנדדה, ספר הזכרונות ועוד).

3. סיפור יוסף הצדיק

4. סיפור הרב להמן

התחלה: דוד נמצא בסכנה. שאול המלך רודף אחריו ומבקש להרגו. דוד נמלט ונכנס למערה. אולם, שאול 
וצבאו נמצאים בעקבותיו, ועוד רגע קט, גם הם יגיעו לפתח המערה.

התחלה: בתקופת מלכות פרס, עם ישראל בסכנת הכחדה. הגויים רוצים להשמיד ולהרוג את כל היהודים 
בכל העולם. סכנה איומה. מה יהיה?

התחלה: נער צעיר נעזב על ידי אחיו, ומוצא את עצמו בודד בנכר,  הוא נמכר לעבדות. כאילו לא די בזאת, 
מעלילים עליו עלילת שווא, והוא נזרק לבית הכלא.

התחלה: הרב להמן הוזמן לפגישה חשובה עם בכירי הממשלה באירופה. בדרכו לפגישה עוצר את הרב 
יהודי, ומבקש את עצתו. הרב אינו יכול לסרב ליהודי, והיהודי מגולל באריכות את סיפור חייו. הרב מנסה 
לזרז אותו, ומתברר, שהיהודי מבקש עצה, כיצד לקרוא לבנו, אך בינתיים הרב הפסיד את הרכבת, וכך 

החמיץ את הפגישה החשובה.

סיום: בהשגחה פרטית, ה‘ שולח עכביש לפתח המערה, העכביש טווה את קוריו. כאשר שאול ואנשיו 
מגיעים למערה הם מבחינים בקורי העכביש וחושבים, שהקורים קיימים כבר זמן רב, ואם דוד היה נכנס 

למערה, היו נקרעים קורי העכביש. לכן, הם מדלגים על המערה, וכך ניצל דוד.

סיום: בהשגחה פרטית, ושתי המלכה מוצאת להורג, והמלך מחפש לו מלכה חדשה. מכול הנשים, בוחר 
המלך דווקא באשה יהודיה. המלכה היהודיה נשלחת לארמון המלך בהשגחה מיוחדת כדי להציל את עמה.

סיום: שני שרי המלך מגיעים, בהשגחה פרטית, לבית הכלא, לתא בו נמצא הנער. הם חולמים חלום, והנער 
פותר את חלומם. מאוחר יותר, אחד השרים משתחרר ומספר למלך על הנער פותר החלומות. המלך, 

שמחפש פתרון לחלומותיו, משחרר את הנער, וממנה אותו למשנה למלך. מינוי זה מסייע להצלת המשפחה 
כולה בשנות הרעב שיבואו.

סיום: הרכבת, בה היה אמור הרב להמן לנסוע, נפגעה בתאונה, ונוסעים רבים נהרגו. הרב להמן ניצל בזכות 
הקשבתו ליהודי, שהגיע בהשגחה פרטית, בזמן שקדם לנסיעה.

כיתה ה‘
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חסיד אחד היה חולה אנוש, ושום רופא לא מצא רפואה למחלתו. הוא נסע אל הצדיק ר‘ מרדכי מנשכיז, 
והצדיק יעץ לו לנסוע לפרופסור הגדול שבעיר אניפולי. החסיד שהיה חולה מאוד, שכר כרכרה מיוחדת, 
שתסיע אותו לעיר אניפולי. כל הדרך הוא סבל מכאבים, והתמלא תקווה שהרופא הגדול מאניפולי ירפא 

אותו. כאשר הגיע לעיר אניפולי, התחיל לשאול היכן גר הפרופסור. אולם האנשים צחקו ואמרו, כי אין 
פרופסור בעיירה קטנה זו. שאל אותם החסיד – אולי יש חובש, אמרו האנשים  - ’לא‘. 

מאוכזב ומתפלא חזר החסיד לצדיק, כשהוא תמה כיצד זה דברי הרבי היו לשווא. כשסיפר על הקורות אותו, 
שאלו הרבי: ”מה עושים תושבי העיר כשמישהו מהם חולה?“, השיב לו החסיד: ”מה יוכלו לעשות, אין להם 

ברירה אלא לבטוח בה‘ שישלח להם רפואה משמים“.
נענה הצדיק ואמר – זהו הפרופסור עליו דברתי. מי שעוזר לבני אניפולי, יעזור גם לך. וכך היה. כשיצא האיש 

מחדרו של הצדיק, החל להחלים ועד שהתרפא לגמרי. 
(סיפורי חסידים – תורה, זוין, עמ‘ 172).

2. הרופא המיוחד

1 שיעור מס' 2

אני בחברה  - כוחות ויכולות

”עברתי את המסלול הרגיל של כל בחור ישראלי ממוצע. תיכון, צבא, ומשם היו פני מועדות למזרח הרחוק. 
כשסבתא שמעה על תכניותיי לנסוע למזרח הרחוק, ביקשה לשלוח איתי לדרך מזוזה, לשמירה. כשסבתא 

מבקשת, לא מסרבים וכך מצאתי את עצמי דוחף לתרמיל את המזוזה, שקיבלתי מסבתא. למען האמת, לא 
ייחסתי לכך חשיבות רבה, אלא עשיתי זאת בעיקר בשביל סבתא. 

”הנסיעה הלוך עברה בשלום, וכחלק מהטיול מצאתי את עצמי באחד מבתי חב“ד במזרח הרחוק. בשעה 
הקצרה בה שהיתי בבית חב“ד, ונפגשתי עם חבר‘ה התגנבו לאזני חלקים משיחת טלפון של שליח חב“ד. 
הוא דיבר על כך שאכן הגיעו מזוזות, אך חסרה מזוזה אחת. על פי הדברים היה ניתן להבין כי זה שמעבר 

לקו הבטיח לשלוח את המזוזה החסרה, אך השליח עדיין לא מרוצה לגמרי שהרי עד שהמזוזה תגיע...
”כאמור, לא היה לי קשר מיוחד עם חב“ד, ולאחר שהות קצרה, ביקשתי להגיע לבית ההארחה ולהניח את 
חפצי האישיים. תוך כדי צעדה אל המקום, הרהרתי שוב בתוכן שיחת הטלפון ששמעתי, ומול עיני קיפצה 

המזוזה ששלחה איתי סבתא.
”בו במקום החלטתי לחזור לבית חב“ד, ולהביא לשליח המסור את המזוזה שכה חסרה לו. עד היום אני זוכר 
את המבט שעמד בעיני השליח כאשר הגשתי לו את המזוזה. יחד עם ההפתעה העצומה, היה במבטו משהו 

שאמר ’ידעתי שיהיה בסדר‘.
(נרשם על פי סיפור שסיפרה חנה זוננפלד, המוסרת שיעור בישוב ’תימורים‘, ששמעה את הסיפור מנכד של 

אחת המשתפות השיעור בישוב ’תימורים‘).

1. גלגולה של מזוזה

נספח 2: סיפורי השגחה פרטית:

כיתה ה‘
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1 שיעור מס' 2

אני בחברה  - כוחות ויכולות

תושבי העיר אניפולי העריכו מאוד את רבי זושא, ודאגו שבכל יום הוא יקבל ארוחת בוקר מזינה לאחר 
התפילה. את הארוחה היה מביא לו שמש בית הכנסת באופן קבוע. נוהג היה רבי זושא, כי בכל פעם שהיה 

נזקק לדבר מה, היה פונה לאביו שבשמים ואומר: ”ריבונו של עולם, זושא צריך כך וכך..“. גם בסיום התפילה, 
מידי יום, היה רבי זושא מתפלל ואומר: ”ריבונו של עולם, זושא רעב“. 

מילים אלו הרגיזו מאוד את השמש, שראה בכך התעלמות וזלזול. הוא זה שטורח ומכין את הארוחה, ואילו 
רבי זושא פונה ומודה להקב“ה. ברוב כעסו, החליט השמש באחד הימים, כי למחרת לא יביא את הארוחה 

לרבי זושא, וכך ילמד הצדיק, מי דואג לו למזונו.
באותו יום, שהיה גשום וחורפי, צעד רבי זושא לביתו והגיע לשלולית. הוא עבר על קרש כדי שלא יתלכלך 
מהשלולית, אך נער נכרי פוחז, שלא הכיר את הצדיק קפץ על קצה הקשר, וגרם לצדיק ליפול ולהתלכלך 

בבוץ. לאחר מכן, סיפר הנער בחיוך לחברו על התעלול שעשה, וכיצד הכשיל את ה‘יהודי הזקן‘. חברו, שהבין 
כי מדובר בצדיק רבי זושא, הוכיח אותו על מעשהו החמור. הנער נבהל ובקש לתקן את מעשיו. הוא החליט 

להגיע לרבי זושא למחרת לבית הכנסת, להביא לו ארוחת בוקר ולהתנצל בפניו על מעשיו.
ואכן, למחרת בבוקר, כאשר סיים רבי זושא את התפילה, פנה לקב“ה כהרגלו ואמר: ”רבונו של עולם, זושא 

רעב“. השמש, שעקב מן הצד, נדהם לראות כיצד באותו רגע נכנס נער לבית הכנסת ובידו ארוחה מוכנה 
לצדיק. או אז נוכח השמש לדעת, כי אכן משמים דואגים למזונו של הצדיק, והוא רק שליח של ההשגחה 

העליונה.

3. ארוחת בוקר משמים

נספח 2:

כיתה ה‘
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נספח 3: איורים
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נספח 3: איורים
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רבונו של עולם,
ר‘ זושא רעב

נספח 3: איורים

כיתה ה‘
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דרך התיקוןהמחשבההתנהגות שדורשת שינוי

במעגל האישי

במעגל המשפחתי

במעגל  החברתי

לוקחים אחריות

נספח 6: 

כיתה ה‘



ב“ה

1 שיעור מס' 2

אני בחברה  - כוחות ויכולות

דרך התיקוןהתנהגות שדורשת שינוי

התפרצות בשעת כעס במעגל האישי

לספור עד 10 לפני שאני מגיב. 
כשאני כועס – ללכת לחדר אחר 

להרגע.

דיבור לא מכובד להוריםבמעגל המשפחתי

לשים לב לדיבור בעדינות.
לבקש סליחה, אם נכשלתי 

ודברתי בחוצפה.

זלזול בחבריםבמעגל  החברתי
לומר בכל יום מחמאה לחבר על 

דבר טוב שעשה.

לוקחים אחריות

נספח 7: כרטיס מלא 

כיתה ה‘
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מעשה בחסיד מכובד מאוד, שהגיע לרבי וביקש ממנו הדרכה על בעייתו. הוא מתפרץ בכעס ומתרגז מהר, 
כאשר דברים אינם מתבצעים כרצונו. הרבי אמר לו, שזוהי בעיה קטנה. הסביר החסיד, כי ברוב כעסו, הוא 
לפעמים פוגע באחרים, ושוב הרבי אמר, שזוהי בעיה קטנה. ולאחר שיצא אמר הרבי למשמש, שבשבת לא 
יתן לחסיד את התפקיד המכובד הרגיל – לעלות לתורה בעלייה  המכובדת של  ”מפטיר“, ובמקום זאת שייתן 
לחסיד המכובד כיבוד של ”גלילה“ הניתן בד“כ לילדים. השמש נבהל וחשש מתגובתו של החסיד, ולכן החליט 
לגלות לחסיד מראש, כי על פי הוראת הרבי לא יקבל ’מפטיר‘ כהרגלו. בתחילה החסיד התרגז, אך כאשר 
השמש הבהיר לו, שזוהי הוראת הרבי נרגע. וכך הווה, בשבת כשלא קיבל כהרגלו ”מפטיר“ נדהם הקהל, אך 
הוא ישב בשקט ולא הגיב, וכך כשקראו לו לגלילה, חיוך קטן הסתמן בזוויות פיו כשהלך לגלול. לאחר מכן אמר 

לו הרבי: ”אתה רואה שלא כעסת ולא התפרצת, למרות שלא כיבדו אותך בעלייה מכובדת?“
השיב החסיד: ”מראש, ידעתי, שאתה מנסה אותי והיה לי קל להבליג. אך אם לא הייתי יודע, הייתי מרים קול 

זעקה גדולה“.
”זהו בדיוק העניין“ אמר לו הרבי. ”אם תדע, שבכל פעם, שמישהו מכעיס אותך זהו נסיון מה‘ יהיה לך קל 

להבליג“.

סיפור

נספח 8:

כיתה ה‘
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”קום, יוסף, השעה מאוחרת“, קראה אמא בבהלה, ”עוד 5 דקות ההסעה מחכה למטה, ועדיין לא התחלת 
להתארגן“.

יוסף התיישב על המיטה ומיהר ליטול ידיים, אך מרוב חיפזון המים נתזו לכל עבר.  ”אוף“ רקע יוסף ברגלו 
בעצבים, ולרוע המזל, הקערה התהפכה וכל המים נשפכו. יוסף נאנח, ופנה בעצבים למקלחת כדי להתארגן.

כאילו כדי להכעיס, הוא לא מצא את הילקוט שלו במקום, ולפתע ראה את חגית מובילה את הילקוט 
להנאתה. ”תביאי לי את הילקוט מיד“, קרא יוסף בכעס. חגית סרבה, ויוסף משך את התיק בכעס. הוא אמנם 

הצליח לקחת את התיק, אך הרצועה נקרעה.
לפתע נזכר, שעליו להביא את המבחן עם חתימת הורים. ”אמא, תוכלי לחתום על המבחן?“, קרא. ”עכשיו? 

גם אני ממהרת לעבודה“, קראה אמו. ”אוף, בגללך המורה יכעס עלי“, רטן יוסף, ועזב את הבית בטריקת 
דלת מבלי לומר ”שלום“ לאמו.

בשעה שצפירות ההסעה  נשמעות, נסחב יוסף במדרגות עצבני ורוטן, כשהוא נאלץ לסחוב את התיק בשתי 
ידיו.  בעמדו בפתח ההסעה נזכר, ששכח לקחת את הכריך המוכן להפסקה... ועכשיו הוא יודע, כי ייאלץ 

לרעוב כל היום. הוא נכנס להסעה בקריאה: ”איזה יום מעצבן!“.

”קום, יוסף, השעה מאוחרת“, קראה אמא בבהלה, ”עוד 5 דקות ההסעה מחכה למטה, ועדיין לא התחלת 
להתארגן“.

יוסף התיישב על המיטה ומיהר ליטול ידיים, אך מרוב חיפזון, המים נתזו לכל עבר. יוסף הזדרז להביא 
סמרטוט רצפה, ופנה למקלחת כדי להתארגן.

כאילו כדי להכעיס, הוא לא מצא את הילקוט שלו במקום, ולפתע ראה את חגית מובילה את הילקוט 
להנאתה. ”הי, חגית מתוקה, תני לי בבקשה את הילקוט“, בקש יוסף. ”לא אוצה“, קראה חגית הקטנה, ויוסף 

הרים אותה גבוה עד שהיא צחקה ושחררה את הילקוט.
לפתע נזכר שעליו להביא את המבחן עם חתימת הורים. ”אמא, תוכלי לחתום על המבחן?“, קרא. ”עכשיו? 

גם אני ממהרת לעבודה“, קראה אמו. ”טוב, באמת נזכרתי מאוחר, אאלץ לקבל הערה מהמורה“, אמר יוסף 
בהשלמה ונכנס למטבח להיפרד מאמו בברכת שלום. ”הו, הנה הכריך המוכן להפסקה“, נזכר ברגע האחרון 

והכניס אותו  לתיק, כשהוא זוכר להודות לאמו.
בשעה שצפירות ההסעה  נשמעות, ירד יוסף למטה בשמחה על שהספיק להתארגן, ברגע האחרון והוא 

נכנס להסעה בקריאה: ”וואו! ברוך ה‘, שהצלחתי להתארגן ב5 דקות!“

הקראה א‘

הקראה ב‘

נספח 1: הקראות

כיתה ה‘
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א. אתמול רינה בקשה להשאיל ממני את מחברת חשבון. היום, לפני שהחל שיעור חשבון נגשה רינה ואמרה: 
”מצטערת, שכחתי להביא את המחברת שלך“.

אמונה: ”רינה לא התכוונה, הכל משמיים. אנסה לעמוד בניסיון ולדון אותה לכף זכות. בשיעור אסביר למורה ובוודאי 
גם היא תבין.“

אחריות: ”בפעם הבאה אזכיר למי שלוקח ממני מחברת/ אחשוב לפני שאשאיל לרינה/ אבקש מרינה להשלים את 
החסר בכיתה.“

ב. דינה השתמשה במחשבון של חברה, ובאמצע המכשיר נפל מידיה והתקלקל.
אמונה: ”נגרם על ידי נזק בהשגחה פרטית. חבל!“

במקרה זה על דינה לשלם את הנזק, ולא להתנער מאחריות באמירה שהכל מאת ה‘.
אחריות: לבקש ממישהו שינסה לתקן את המכשיר/ להתנצל ולהבטיח תשלום התיקון/ לחשוב כיצד להיזהר יותר 

בפעם הבאה

ג. המורה חילקה את המבחנים בחשבון. נעמי פתחה את המבחן ונבהלה לראות ציון נמוך, מעולם לא קיבלה כזה ציון!
אמונה: ”הכל מאת ה‘, אולי ה‘ רוצה שלא ארגיש גאווה.“

אחריות: לעשות חשבון: ”האם הקשבתי היטב בשיעורים? האם התכוננתי למבחן ברצינות? אולי כדאי לגשת למורה 
ולשוחח איתה על כך או לבקש מבחן חוזר.“

ד. אחרי שמירי סיימה להכין את שיעורי הבית, היא ניגשה לשחק במשחק האהוב עליה. אך אחותה הקטנה נגשה 
אליה פעם אחר פעם, הפריעה לה באמצע המשחק, ואף קלקלה את מה שכבר הצליחה.

אמונה: ”הקב“ה שלח לי אחות קטנה וחמודה, אולי התפקיד שלי כעת לשחק איתה?“
אחריות: למצוא זמן לשחק כאשר האחות הקטנה ישנה/אינה בבית.

ה. בשיעור אומנות, המורה בקשה להוציא את היצירות, שהתחילו לפני מספר ימים, ויהודית גילתה לצערה כי היצירה 
שלה נשארה בבית.

אמונה: ”הכל מאת ה‘, אולי זה סימן שעליי לעזור לבנות אחרות בזמן הזה?“
אחריות: לרשום תזכורת ביומן לקראת שבוע הבא להביא את היצירה/ להשאיר את היצירה תמיד בילקוט.

ו. דינה לומדת בכתה ה‘. היום הודיעו בבית הספר, שכיתות ד‘ וכיתות ו‘ יוצאות לטיול. בנות כיתה ה‘, ודינה ביניהן 
הצטערו מאוד וחשו החמצה –מדוע דווקא הן לא נוסעות לטיול?

אמונה: ”כנראה, משמים איננו צריכות לנסוע לטיול הזה. כל מקום שיהודי מגיע אליו זה מתוכנן מאת ה‘.“
אחריות: אפשר לפנות למורה או למנהלת באופן מכובד, ולברר מדוע כיתתן אינה משתתפת בטיול, או לבקש 

להצטרף גם כן.

ז. תהילה יצאה עם אמה לחפש בגד חגיגי לשבת. הן הסתובבו בחנויות רבות, ולבסוף ראו בגד יפהפה שגם תהילה 
וגם אמה אהבו מאוד. גם המחיר היה מתאים, אך כשבקשו למדוד, אמרה להן המוכרת, שדווקא במידה הזו, הדוגמה 

שבקשו נגמרה.
אמונה: ”הכל מאת ה‘. כנראה יש בגד אחר שמיועד לי.“

אחריות: לנסות לשאול– אולי אפשר להזמין את הבגד במידה הדרושה? לבקש מהמוכרת לברר, אולי בסניף אחר של 
החנות יש את המידה המתאימה עבורי?

א. אתמול רינה בקשה להשאיל ממני את מחברת חשבון. היום, לפני שהחל שיעור חשבון נגשה רינה ואמרה: 

מקרים

נספח 2: רשימת מקרים. לכל מקרה מפורט רעיון של תגובה מתוך אמונה ותגובה מתוך אחריות. 

כיתה ה‘
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תמי חברתי היקרה,
מה שלומך? איך שנת הלימודים אצלכם?

רציתי לספר לך איך אצלי, ידוע לך ש השנה עברתי לבית ספר חדש בגלל המעבר לדירה חדשה. מאז שהתחילה 
השנה אני עצובה ומודאגת. קשה לי בלימודים, ואני מרגישה בודדה ומתוסכלת. זה נראה כאילו אף לא אחד  אכפת 

ממני. למורה יש  תלמידות רבות בכיתה, ההורים שלי די עסוקים בארגון הדירה החדשה ובסידורים שלהם, וגם 
לחברות אין סבלנות להקשיב לי יותר מדי. הן רוצות לשחק, ולא מעניין אותן איך אני מרגישה.

אני יודעת שזה נורמלי ו“כל ההתחלות קשות“, ואני באמת משקיעה מאוד כדי להשלים את החומר הלימודי החסר, 
וגם הורי דאגו למורה פרטית, שתלמד איתי פעם בשבוע. בכל זאת, אני חוששת מאוד מההמשך. מפחיד אותי 

להיכשל גם בהמשך, ולא להצליח. 
אולי בכלל הגעתי לבית הספר הזה בטעות? בשביל מה הייתי צריכה את הדירה החדשה הזאת? חבל שהיינו צריכים 

לעבור.
כל הזמן אני חושבת ’מה יהיה?‘ ומרגישה עצובה ממש.

חברתך, שירה.

מכתב של ילדה

נספח 3:
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במענה על מכתבו.. הנה ידוע תורת הבעל שם טוב, שהוא יסוד תורתנו הקדושה, אשר כל העניינים שבעולם 
הם בהשגחה פרטית ממנו יתברך, אשר הוא המשגיח על כל אחד מבני ישראל לא רק בכללות אלא גם 
בכל הפרטים ופרטי פרטים, שבחיי היום יומיים. וממילא על כל אחד אומר הכתוב ”ה‘ לי לא אירא“. ואף 

שלפעמים מסיחים דעת מזה, הרי זה עצת היצר, שרוצה להפחיד ח“ו את ישראל מאבינו שבשמים... כי הרי 
כל אחד ואחת מישראל בנים הם לאבינו שבשמים ואי אפשר להפריד בין אב לבן ובת. 

היוצא מזה, שאין כל מקום לפחד ח“ו כלל, כיון שה‘ צלך על יד ימינך, והוא יתברך שומר ומשגיח על כל אחד 
ואחד מאתנו. ותקוותי, ששורותיי אלה המעטות בכמות יספיקו, שיהיו חזקים בביטחונם בהשם יתברך בחיי 

היום יומיים ובבטחה ובשמחה יתעסקו בענייניהם.

”.. בטח זוכר ורצוני להדגיש כאן שגם יקיים, את מה שכ“ק מו“ח אדמו“ר אמר לו וחזר ואמר, שצריך להיות 
תמיד בשמחה.

בטח זוכר גם את שיחתנו, שהעולם אינו הפקר ח“ו, אלא כשם שהקב“ה ברא אותו, כך הוא מנהיג אותו גם 
כעת, בכל עת ובכל שעה. שום דבר לא נעשה ללא השגחה פרטית. זוהי אמונה פשוטה של כל בני ישראל, 

מאמינים בני מאמינים. כולם גם מאמינים שה‘ הוא תכלית הטוב, לכן בטוח שכל מה שהוא עושה הוא 
לטובה.

כשזוכרים זאת, ומזמן לזמן מתבוננים בזה, יותר קל להבין הרבה התרחשויות בחיים, והדבר העיקרי הוא, 
שזה נותן את הבטחון האמיתי בחיי היום יום, כפי שדוד המלך אמר: ”ה‘ רועי“ –וממילא ”לא אחסר.. כי אתה 

עמדי“.

מכתב של הרבי, מכתב א‘

מכתב של הרבי, מכתב ב‘

נספח 4:

כיתה ה‘



ב“ה

1 שיעור מס' 4

אני בחברה  - תיקון המידות

נספח 2:

”אבא, למה רק ריבקי קיבלה ילקוט חדש? כי 
היא יותר גדולה? זה לא פ‘ר. תמיד היא מקבלת 

דברים כי היא כבר בבית ספר!!!“

”צביה, אילו טיולים מעניינים היו לכם בקיץ. אני 
גם רוצה כאלו טיולים... אתם הייתם בבית מלון 
ואנחנו סתם היינו באיזה נחל! לא שווה בכלל!“

”יש פרוטקציות לכיתה ו‘. אני יודעת. בגלל זה, 
הם אף לא פעם מקבלים עונשים. רק אותנו כל 

היום מענישים...“
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נספח 3: מראה לוח

סיכום החקירה
שם המידה:

קנאה

מהי?
לרצות את מה שיש לזולת.

דוגמא מהתורה:
קין והבל.

מופיעה בעשרת הדברות במילים:
”לא תחמוד“

למה גורמת?
לרגשות שליליים כמו כעס ושנאה.

למעשים הרסניים: כמו פגיעה בזולת ואפילו רצח
הקנאה חוסמת את האדם מהתקדמות אישית

תוצאות החקירה:
הקנאה שלילית ומביאה לדברים לא טובים.

כיתה ה‘
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נספח 2: חבל עם פתקים של מגוון דברים: תכונות חיוביות והתנהגות שלילית 
ומנגד דברים גשמיים: מחשב חדש, תפקיד נחשק, מצב משפחתי וכדו‘. 

טלפון 
נייד

חולצה 
חדשה

להיות 
בחברה

שיהיה 
לי שיער 
בצבע...

לנסוע עם 
אמא לבד 

לקניות

לשבת 
אחורה 
בכיתה

להיות 
יותר 
אמיצה

שיהיה 
לי חדר 

לבד

להיות 
בת 
יחידה

חבילה של 
24 טושים 

בגוונים

כיתה ה‘
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להצליח 
ללמוד חת“ת 

בקביעות, 
לפחות חלק.

להתנהג 
יותר יפה 
לאחים 
הקטנים

להיות 
חכמה

נעלי 
שבת 
חדשות

לדבר 
בנימוס 
למורה 
בכל מצב

להתלבש 
בצניעות

שולחן 
כתיבה 

חדש

מחשב 
חדש

חבילה של 
24 טושים 

בגוונים
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נספח 3: לספר סיפור על קנאה.
אם הקנאה חיובית, להניף קרפ ירוק. שלילית- קרפ אדום. בזוגות.

בכיתה ה‘, אי שם בבית ספר רחוק,
נפתח לו יום הלימודים כחוק...

דיני נכנסה, כולה טרוניה,
”למה כיתתנו מלוכלכת וה‘ 2 נקיה?!

רק אצלן ציונה מנקה...“
ולאהלה השיבה לה מן המוכן:
”שם מרימים כסאות כל הזמן,

הלוואי כך אצלנו היה כמו אצלן.“
ריבקי נכנסה וכולן מיד ”פשששי“
”איזה יופי של נעליים תתחדשי“,

וחיהלה בליבה הרגישה מיד,
נעליים כאלו, גם היא רוצה זוג אחד...

המורה נכנסה, התפילה החלה 
תהילה שוב אחרה! תמיד זה קורה לה,

למה היא לא לומדת מתפארת,
שמתחילת שנה פשוט לא מאחרת...

השיעור מתחיל, ”שיעורי בית בבקשה,“
לאהלה מתקפלת, היא שוב שכחה...

הציצה בדבורי ורצתה ללמוד,
איך היא לעולם לא שוכחת, מה הסוד?

הפסקת עשר הגיעה,
הריח מהשולחן של רוחי על פיצה הודיע.

דיני הרגישה, שהיום לשם שינוי,
תבקש מאמה פיצה כזו בדיוק לפיצוי!

ליד הכיור התור ארוך. תלמידה ועוד אחת משתרכת,
אבל תראו את חיהלה, היא תמיד מחייכת...

המורה נכנסת בזמן- מצלצל הצלצול,
”למה רק ה‘2 בשיעור חופשי, בלי גבול?!“
בפתיחת השיעור, שאלה שלא מן המניין,

”שוב רבקי יודעת הכל -מהיכן?“
כך בין השולחנות בכיתה המלאה,

הצטופפו להן שם בנחת אורחות, שני סוגי קנאה...

כיתה ה‘
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נספח 4:

צריך להסתכל, 
במי שהוא למטה ממנו

בעניינים גשמיים

שיכול לעלות בעילוי

ובעניינים הרוחניים 

ולהודות לה‘ יתברך 
שהיטיב חסדו עימו

 ולהתחנן לה‘ שיתן לו דעה טובה 
להתלמד ממנו וכח ועוז, 

צריך להסתכל,  
במי שהוא למעלה ממנו

כיתה ה‘
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נספח 6: מראה לוח

סיכום החקירה 
של טוביה החוקר

הרגש: קנאה חיובית.

איך נדע שקנאה היא חיובית?

מביאה לשיפור במידות, ובהתנהגות שלנו

הרגשה, שהנה גם אנחנו יכולים להיות 
טובים כמו...
נותנת לנו כח

שמחה וסיפוק בסוף.
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נספח 1 : כרטיסי חזרה – מקרי קנאה בתורה

הלבנה והחמה

המקנא התמעט
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קין והבל

המקנא רצח 

כיתה ה‘
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אחי יוסף

המקנאים 
כמעט רצחו

כיתה ה‘
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קורח ועדתו

המקנאים אבדו 
מן העולם
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נספח 2: סיפור על היהודי ועל קיסר אוסטריה – בשם רבי מאיר מפרימישלאן 
(כמובן, המורה יתאים את הסיפור לרמת תלמידיו, ויספר להם בעל פה)

הצדיק המפורסם, רבי שמשון מהעיר וינה, היה מקורב מאוד למלכות.  
פעם אחת שאל אותו הקיסר האוסטרי: ”מדוע בני עמך, היהודים, שוהים למעלה מאלף שנים בגלות? 

איזה חטא גרם לזאת?“ 
”מפני הקנאה ושנאת החינם“, השיב רבי שמשון. 

”הבלים, לא ייתכן הדבר!“ פסק הקיסר ודרש כי רבי שמשון יספק לו תשובה אחרת, הגיונית יותר, בתוך 
שלושה ימים. ולא, היהודים ייענשו בחומרה. 

נבהל רבי שמשון מתגובת הקיסר, ועשה שאלת חלום. בחלומו הודיעו לו מן השמים, כי התשובה שענה 
לקיסר נכונה היא, ואל לו לחשוש. הקיסר עוד ייווכח בנכונות הדברים.

ובינתיים יצא הקיסר עם פמלייתו לצייד. בהגיעם ליער החל הקיסר להתרחק ממלוויו, תר אחר חיות. הוא 
היה שקוע כולו בצייד, ולא שם לב כיצד הוא נכנס לעומק היער, ומאבד את הדרך חזור. הלילה ירד, ומלוויו 
של הקיסר שבו אל העיר, בטוחים שהקיסר שב לארמונו לפני זמן רב. והקיסר תעה בינתיים ביער, מפלס 

דרכו בסבך. לפתע הבחין באור מנצנץ במרחק. 
צעד הקיסר אל עבר האור, עד שהגיע לנהר. הוא פשט את בגדיו, חצה את הנהר בשחייה, והמשיך לצעוד 
יחף על מרבד שלג טרי, עד בואו לכפר קטן. הוא רעד כולו. בגדיו התחתונים, הספוגים במים, לא הגנו כלל 
מן הרוח החורפית, חודרת העצמות. הוא עבר מבית לבית, ונקש על הדלתות, הפציר כי ייתנו לו להיכנס 

ולהתחמם מעט. 
”אנא, פתחו לי“, התחנן. ברם, רוב האנשים כבר עלו על יצועם, ולא רצו לצאת מהמיטה החמה כדי לפתוח 
לזר.  באחד הבתים הדלת הייתה פתוחה, והקיסר נכנס פנימה. אולם בעל הבית קידם את פניו בזעקות 

אימה, הדפו אל הדלת ולא רצה כלל להאזין לסיפורו.
”הסתלקי מכאן, רוח רפאים!“ זעק שוב ושוב.

הבין הקיסר כי מבני עמו הנבערים, חדורי האמונות התפלות, לא תצמח הישועה, והחליט לחפש אכסניה 
בבעלות יהודית. 

ואכן, הקיסר לא טעה. בעל הבית היהודי קיבל את פניו בסבר פנים יפות, ומיד הכניסו פנימה, להתחמם. 
”הזהר, יענק‘ל“, לחשה אשתו של בעל הבית בחשדנות, ”אולי אדם זה אינו אלא גנב“...

”איני יודע מיהו, אך כל בן אדם זכאי למקום להתחמם בו“, השיב היהודי לאשתו, גם הוא בלחש. 
הקיסר ביקש מעט יי“ש ועוגייה, ולאחר שקיבל את מבוקשו, נשכב על התנור להתחמם. בעל הבית נתן 

לו את מעיל הפרווה שלו, שיתכסה בו.  
”ואם יגנוב הגוי את המעיל ויסתלק לו“, לחשה האישה בחשש. 

”אל תדאגי, אשאר ער כל הלילה“, השיב הבעל.  
בבוקר שאל הקיסר את בעל הבית:

”האם הכפר שלך רחוק מווינה? כמה פרסאות מכאן עד הבירה?“ 
”ארבע פרסאות“, השיב היהודי.

הקיסר ביקש ממארחו לשכור עגלה ולקחת אותו לווינה. 
”יש לי עגלה קטנה, ואוכל להסיעך בעצמי“, השיב בעל הבית.  

”אם כן, הבה נצא לדרך, רק אמור לי כמה יהיה עליי לשלם לך על הטרחה“. 
בעל הבית נקב בסכום מסוים, והקיסר הבטיח כי ישלם מיד עם בואם ליעד. טרם צאתם לדרך ביקש 

לקחת עמו את המעיל, כדי להתכסות בו בשעת הנסיעה.  
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”הגוי יהרוג אותך בדרך, יגנוב את המעיל ויברח“, לחשה האישה באימה, אך בעלה הניף ידו בביטול.
”איש הגון הוא, אל תדאגי“, לחש באוזנה ותפס את מקומו על מושב העגלון.  

כאשר הגיעו לווינה, ביקש הקיסר, כי מארחו יסיע אותו הישר אל ארמון המלוכה. 
”עצור כאן, מול הכניסה לארמון“, ביקש. 

”אנו עלולים להסתבך ולהיענש אם אחנה את העגלה בפתח הארמון“, נבהל היהודי. 
”אל דאגה, עוד מעט אסביר לך הכול“, הרגיעו הקיסר. 

הקיסר ירד מן העגלה ונעלם מאחורי חומות הארמון. כעבור זמן לא רב יצאו כמה משרתים, ואמרו ליהודי 
כי הוא מוזמן לארמון, כיוון שהקיסר רוצה לראותו.  

פחד גדול מילא את לבו של היהודי. מדוע חפץ הקיסר לראותו? במה חטא? 
היהודי הוכנס אל אולם גדול ומפואר. הקיסר ישב על כיסא מלכות מרשים, כתר על ראשו, גלימה על 

כתפיו, ובידו שרביט זהב. 
הקיסר הביט ביהודי הרועד ושאל ברוך:

”אתה מזהה אותי?“
”לא... מעודי לא ראיתי את הוד מלכותו“, השיב היהודי בגמגום.

”אני הוא האיש אשר התארח בביתך הלילה“, השיב המלך.
היהודי נרתע לאחור בבהלה. האמנם אירח את הקיסר בביתו, ולא ידע? אירוח עלוב שכזה... אוי לו, עכשיו 

ייענש בוודאי על הזלזול בכבוד המלך... 
ברם, הקיסר לא רצה כלל להענישו, להפך.

”אמור נא, איזה שכר תרצה לקבל על האירוח? מה תרצה על החסד שגמלת עמי?“ 
היהודי עמד שותק, חושב. 

”אולי עשרה זהובים“, הציע המלך. 
היהודי המשיך לשתוק. 

”אולי חמישים? אולי מאה?“ המשיך להציע המלך. 
היהודי עדיין שתק. 

”אולי אלף? ואולי אלפיים?“ שאל המלך, בחושבו שלא הציע די.  
אך היהודי שתק. 

”אם כן, אתן לך אחוזה ובה שדות וכרמים“, הציע לבסוף המלך. 
היהודי המשיך לשתוק.

”אם כך, נשלם לו את הוצאות האירוח ודי“, פסק אחד השרים, בקוצר רוח בולט.  
”איני חפץ במאומה. דבר לא שווה לי כל עוד דר בכפר הסמוך יהודי, ראובן שמו. ראובן זה נוהג לפקוד את 
הכפר שלי לעתים קרובות, ויש לו כסף כה רב, שהוא מצליח לקנות את מיטב הסחורות והעורות בשוק 
של הכפר. בקשה אחת לי להוד מלכותו, שיוציא צו מלכותי, שראובן זה לא ייכנס עוד לכפר שלי לעולם!“ 
שמע המלך את הדברים והשתומם. עומד לפניו כפרי פשוט, ויכול לבקש עושר וכבוד כשל בני מלכים, 
ברם, דבר אינו שווה בעיניו, כל עוד טוב ליהודי אחר... אם כן, גדולות השנאה והקנאה בין היהודים. צדק 

רבי שמשון.  

(על פי סיפורי יעקב, יעקב סופר מדוברמיל, הוסיאטין תרס“ד,  סימן כח)

כיתה ה‘



ב“ה

1 שיעור מס' 6

אני בחברה  - תיקון המידות

נספח 4: דמויות – מעלות וחסרונות

חסרונותמעלותהדמות

רבקי - 
בת יחידה 

כל תשומת הלב של ההורים מוקדשת לה, יש לה 
חדר פרטי, אף לא אחד  נוגע בחפציה, 

משעמם לה לעתים קרובות – ההורים בעבודה והיא 
לבד, אין לה עם מי לשחק, היא אינה לומדת להתחלק גם 

לא לוותר, היא עלולה להיות רגישה ופגיעה יותר, פחות 
מחושלת לחיים. 

שושי - 
בת של עשירים

יש לה חדר מאובזר ביותר, משחקים חדישים, היא 
טסה לחו“ל בחופשות.

כמעט שאינה פוגשת את אביה העסוק, הנמצא בנסיעות 
ובפגישות עסקיות יומם ולילה. אולי גם הוריה מוטרדים 
לעתים קרובות בשל העסקים – ”מרבה נכסים מרבה 

דאגה.“ ייתכן שחסרות לה חברות קרובות אמתיות, ואלו 
שנמצאות סביבה חפצות בקרבתה רק בשל המשחקים 

והממתקים.  

שולמית - 
בת של רב חשוב

כולם מכבדים את אבא שלה, וגם היא נהנית מכבוד 
ומהערכה. אביה מוזמן לדבר בכנסים, וכל חברותיה 

מביטות בה בהערצה. ייתכן שלדעה שלה יש 
חשיבות מיוחדת בכיתה. 

הבית פתוח לרווחה והומה מבקרים, אין פרטיות. רוב הזמן 
באים אנשים להתייעץ, וגם הטלפון אינו מפסיק לצלצל. 
אולי צריך לחכות שעה בתור, כדי לטלפן לחברה. אבא 

עסוק מאוד, ונותר לו זמן מועט בלבד לילדיו. 

ציפי - 
בת של ראש ממשלה

כולם מכבדים את אבא שלה, וגם היא נהנית 
מהכבוד. היא חיה בתנאי עושר ורווחה, ואולי נוסעת 

גם לעתים קרובות לחו“ל עם הוריה. 

אבא עסוק, והיא בקושי רואה אותו. סביב הבית יש אבטחה, 
אי אפשר ללכת בחופשיות ברחוב. כתבים וצלמים אינם 

משאירים רגע של פרטיות. 

אסתי - 
הבת הבכורה במשפחה

יש לה סמכויות מסוימות בבית (קצת סגנית 
של אבא ושל אימא), והאחים הצעירים צריכים 

להתחשב בדבריה. ההורים סומכים עלייה ונוטים 
להעניק לה חופש רב יותר (בנוגע להחלטות שונות, 

לנסיעות, לשעות חזרה הביתה וכד‘). יש פריווילגיות, 
המיוחדות רק לה.

יש לה חובות רבים. כיד ימינה של אימא היא נדרשת 
להפגין אחריות מיוחדת, לשמור על אחיה הצעירים (כן, גם 
כשרצתה כל כך ללכת לחברה), עליה לעשות עבודות בית 

שונות שאי אפשר להטיל על האחים הצעירים וכד‘. 

שטערני - 
הבת הצעירה במשפחה

יש לה אחים גדולים ממנה, שעוזרים לה בשיעורי 
הבית, מגנים עליה וכו‘. ההורים מתייחסים אליה 

בסלחנות, והיא זוכה לפינוק מיוחד, כיוון שהיא 
התינוקת של המשפחה. 

ההורים אינם סומכים עליה (אף שהורי חברותיה, בנות 
גילה, סומכים על בנותיהם...), אולי היא נאלצת לשמש 

שמרטפית קבועה לכל האחיינים, ואולי היא מקבלת את 
הספרים ואת כל פרטי הלבוש מהאחיות הגדולות... 

הינדי - 
בת של שליחים 

באמריקה

גרה בחו“ל, בארץ האפשרויות הבלתי מוגבלות. 
אולי יש להם בית גדול וציוד משוכלל. אנשי 

הקהילה מכבדים את הוריה, וגם היא נהנית מן 
הכבוד. 

אין בעיר שלה מוסדות לימוד חסידיים, והיא נאלצת לשהות 
בפנימייה בעיר אחרת. היא חוזרת הביתה רק לשבתות. 

ובשבתות אין רגע של פרטיות, כי הבית מלא אורחים 
(מקורבים של בית חב“ד). וכמובן, לא הכול ורוד בשליחות, 

ומשפחת שליחים מתמודדת עם אין ספור קשיים (כיצד 
לכסות את העלויות של הפעילות, ומה לעשות, במקרה 

שההוריקן הרס את בית הכנסת...)

מירי - 
ילדה שיש לה אחות 

תאומה

יש לה חברה צמודה, בת גילה, הדומה לה בכול. 
אפשר ללבוש אותם בגדים, ולהשתעשע, לנסות 
להתחלף בזהויות. סביב הדמיון יש הרבה חוויות. 

תלות מוגזמת, קושי להתמודד עם ההשוואה התמידית 
בינה ובין אחותה (עלולה להרגיש שאין לה אישיות נפרדת 

משלה).

דבורי –
עולה חדשה מצרפת

יש לה סוגים שונים של משחקים מיוחדים שהביאה 
מחו“ל, היא יודעת  שפה נוספת, ונוסעת לבקר את 

סבה וסבתה הגרים בפריז בקיץ. יש לה  קרובי 
משפחה רבים בחו“ל, היא מתכתבת אתם, ומקבלת 

מהם מתנות בדואר.

היא מתקשה בלימודים בגלל השפה העברית (שפה חדשה 
בשבילה), ועדיין לא השתלבה לגמרי בחברה החדשה. היא 

מתגעגעת מאוד לבני הדודים ולחברות, שנותרו בצרפת.

כיתה ה‘



ב“ה

1 שיעור מס' 6

אני בחברה  - תיקון המידות

נספח 5: כרטיסים לסלים/ניילוניות 

סל 1 – שמות

אביגיל רחלי

רותי חני

דינה אפרת

כיתה ה‘



ב“ה

1 שיעור מס' 6

אני בחברה  - תיקון המידות

נספח 5: כרטיסים לסלים/ניילוניות 

סל 2 – כישרונות

כישרון 
ריקוד

כישרון 
שירה

כישרון 
נגינה

כישרון 
משחק

כישרון 
כתיבה

כישרון 
ציור

כיתה ה‘



ב“ה

1 שיעור מס' 6

אני בחברה  - תיקון המידות

נספח 5: כרטיסים לסלים/ניילוניות 

סל 3 – תפקידים

אחראית 
תפאורה

סולנית 
במקהלה

אחראית 
מחול

אחראית 
תזמורת

כותבת 
המחזה

תפקיד 
ראשי 
בהצגה

כיתה ה‘



ב“ה

1 שיעור מס' 7

אני בחברה  - תיקון המידות

נספח 1: מסכות ושלט ”קנאה“.

ס
כע

אה
שנ

כיתה ה‘



ב“ה

1 שיעור מס' 7

אני בחברה  - תיקון המידות

נספח 1: מסכות ושלט ”קנאה“.

ול
סכ

ת
ש

או
יי

כיתה ה‘



ב“ה

1 שיעור מס' 7

אני בחברה  - תיקון המידות

נספח 1: מסכות ושלט ”קנאה“.

וז
ב

כיתה ה‘



ב“ה

1 שיעור מס' 7

אני בחברה  - תיקון המידות

נספח 4: 

כלי 2 - אמונה

משימה 1:
בערכה שקיבלתם נמצאים סדרות של כרטיסים. הניחו את הכרטיסים הפוכים. 
בכל פעם ירים תלמיד אחד שלושה כרטיסים בצורות שונות (משולש, ריבוע 
ועיגול). אם שלושת הכרטיסים משקפים דרכי התמודדות עם מקרה אחד –

התלמיד ישמור כרטיסים אלו אצלו. אם לא – ישיבם למקומם. 
”חשוב לזכור, שכל אחד מקבל את הטוב ביותר בעבורו, ואת הנדרש לו בשביל 

תפקידו, ואין אדם יכול לגעת במוכן לחברו אפילו כמלוא נימה.“

משימה 2:
”האם גם אתם קנאתם במישהו, ואחר כך הצלחתם להתמודד בעזרת האמונה? 

ספרו על כך לחבריכם!“ 

כיתה ה‘



ב“ה

1 שיעור מס' 7

אני בחברה  - תיקון המידות

נספח 8: סיפור

כשהיהודי הקדוש מפשיסחא היה עוד אברך צעיר, דר בעיירה אפטא, והיה סמוך על שולחן חותנו. ליד 
בית חותנו התגורר נפח. לעתים היה הנפח ממשיך בעבודתו עד שעות הלילה המאוחרות. כששמע 
היהודי הקדוש, כי הנפח  ממשיך עדיין בעבודתו, אמר לעצמו: ”בשביל כמה מטבעות, חיי שעה, מוכן 
הנפח להדיר שינה מעיניו ולעבוד גם בלילה. אני, בשביל חיי עולם, לא אלמד בלילה?“ וגם החל לשבת 

וללמוד בלילות. 
וכששמע היהודי הקדוש את קול הלמות פטישו של הנפח בשעת בוקר מוקדמת, מיהר להקיץ משנתו 
וחשב לעצמו: ”הנפח מתעורר מוקדם כל כך בשביל עבודה גשמית, על אחת כמה וכמה שאני צריך 

להתעורר מוקדם עוד יותר, שהרי עובד אני את הבורא“... 
החל האברך הצעיר להשכים לפני הנפח. וכשראה הנפח שעוד חושך בחוץ, ובבית השכן דולק נר 
ובוקע קול תורה, חשב בלבו: ”אם בשביל לימוד תורה, שעליו אינו מקבל פרוטה, קם האברך הצעיר 

כה מוקדם, אקום אני מוקדם עוד יותר, שהרי, מרוויח אני כסף על עבודתי“. 
יותר, וכשראה זאת האברך, התאמץ גם הוא, ושוב השכים לפני  הנפח החל להתעורר מוקדם עוד 

הנפח. בין השניים התפתחה תחרות סמויה, שנמשכה ימים רבים. 
לימים אמר היהודי הקדוש, שהוא הגיע לדרגתו הגבוהה רק בזכות התחרות עם הנפח...   

 (על פי הספר נפלאות היהודי עמ‘ 59)

היהודי הקדוש והנפח

כיתה ה‘



שיעור 1

השליחות שלי בעולם / מחויבות ובחירה

מחויבות ובחירה
שיעור 8ביטול חב"ד חכמה 

פותחים

כתה ה׳ ב״ה

נספח 1 - סיפור

ביטול הולך 
בזמן השלטון הקומוניסטי, היה על כל אדם לשאת עליו בכל רגע תעודה 
מזהה. אם אדם היה נתפס ברחוב, כשהוא איננו יכול להוכיח מיהו, מצבו היה 
רע ומר. פעם אחת בשעת לילה, שבה קבוצת חסידים מהתוועדות ארוכה. 
באווירת ההתוועדות,  לגמרי  אפופים  והיו  "לחיים",  לאחר  היו  כמובן,  הם 
שכל כולה הידבקות בה' יתברך. לפתע עיכב אותם שוטר והרעים בקולו: מי 
כאן הולך? הם כמובן, היו אמורים להציג את תעודותיהם, אך במקום זאת, 
השיבו בביטחון ובעירוב של רוסית ולשון הקודש: 'ביטול' הולך! ולמרבה 

הפלא, התשובה הניחה את דעת השוטר.



שיעור 1

השליחות שלי בעולם - עבודת ה׳

שיעור 10 עבודת ה׳
ביטול

חב"ד דעת
מתחברים ומיישמים

כיתה ה׳ ב״ה

נספח 2/א 

כרטיסים למשחק

"סבתא שלי סיפרה לי משהו 
לא מעניין בכלל, רציתי ללכת 
לשחק עם בני הדודים בכדור, 

אבל חשבתי לעצמי, מה ה' רוצה 
ממני עכשיו? והקשבתי עד הסוף"

3 צעדים קדימה

"הממתק לא היה בהכשר, 
שאנחנו אוכלים בבית... זה רק 
ממתק אחד קטן. אבל חשבתי, 
מה ה' רוצה ממני  ולא אכלתי 

ממנו."

4 צעדים קדימה

"רינה ביקשה ממני ללמוד איתה 
לתורה. חבל לי על הזמן שלי, 
אוכל ללמוד את החומר בחצי 
שעה . שתמצא מישהי אחרת..."

שכחת מי נתן לך את הכישורים 
ומה הוא רוצה ממך?

4 צעדים אחורה

"רותי רצתה, שאעזור לה לקשט 

את מחברת תורה. זו לא בעיה 

שלי שהיא לא מוכשרת כמוני."

5 צעדים אחורה

הדילמה הפתוחה
"הלכתי ברחוב ופתאום ראיתי 

את הילדה שאין לשום בת 
כח אליה בכיתה. אגיד לה 

שלום? אעצור לדבר איתה? 
בסוף  חשבתי_________ 

ואז_____________."

התנהגת בביטול:  התקדמי 3 
צעדים.

לא התנהגת בביטול צעדי 2 
צעדים אחורה.

הדילמה הפתוחה
"אמא שלי ביקשה ממני 

להדיח כלים, בזמן שקראתי 
ספר מרתק ולא היה לי כח.

"נהגתי בביטול וחשבתי 
 ___________
ואז_________"

 4 צעדים קדימה



שיעור 1

השליחות שלי בעולם - עבודת ה׳

שיעור 10 עבודת ה׳
ביטול

חב"ד דעת
מתחברים ומיישמים

כיתה ה׳ ב״ה

נספח 2 / ב

כרטיסים למשחק

"החצאית משנה שעברה כבר 
קצרה עליי, אבל היא כזאת 

יפה. התלבטתי, בסוף נזכרתי 
בתפקיד שלי-חיילת בצבאות 
ה'. ובמדים המתאימים-בגדים 

-צנועים והתגברתי."

3 צעדים קדימה

"רבקה העירה לי, שהחצאית שלי 
קצרה מידי.. התנהגתי בביטול, 

וקיבלתי את ההערה. הרי אני לא 
מושלמת..."

התקדמו 4 צעדים

"איני  סובלת את ריקי. היא אינה 
מפסיקה לדבר ולפטפט. אני 

מעדיפה אנשים שקטים, כמוני." 
במקום לחשוב מה את מעדיפה 
חישבי מה ה' רוצה ממך ונהגי 

בביטול.

צעדו 2 צעדים אחורה

"לא בא לי להדליק נרות שבת, 
אבל נזכרתי בתפקיד המיוחד, 
שה' נתן לי, להאיר את העולם 
באור הגאולה, ושמתי את הרצון 

שלי הצידה"

5 צעדים קדימה

"התעצבנתי מאוד על רותי. 

'ככה לדבר עליי? מה שאני 

אעשה לה...את כל הכעס 

שלי אוציא עליה עכשיו'"

5 צעדים אחורה

"לריבקי אורך הרבה זמן 
להבין את החומר בתורה. 
היא בקשה שאלמד איתה 

למבחן,  קשה מאוד ללמוד 
איתה. לא היה לי כח 

לעשות את זה."

2 צעדים אחורה
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נספח 2 / ג

כרטיסים למשחק

"הייתי עייפה ולא התחשק לי 

לברך ברכת המזון" 

4 צעדים אחורה

"ברכי  שוב "נדבקת אליי". 
עדיף להתרחק ממנה היא לא 

נחשבת..." ואת נחשבת?  

6 צעדים אחורה

"איני יודעת, מה כדאי לעשות. 
לגלות את מה שגלית סיפרה 
לי או לא? אתייעץ עם אמא, 

לא נורא, שלא תמיד אני יודעת 
הכל."

5 צעדים קדימה

"אלי ,אחי הקטן,  קרא לי 
'טיפשה' התגברתי נזכרתי מה 
התפקיד שלי כעת  ולא עניתי 

לו."

6 צעדים קדימה

"זמזמתי שיר, ואחותי ביקשה 
ממני להפסיק. מדוע אפסיק?  

אותי הדבר מהנה, והיא, 
שתסתדר עם זה..."

את נסחפת וחושבת רק על 
מה  שנוח לך. קצת ביטול ...

6 צעדים אחורה

"המורה ביקשה ממני 
לעבור לשבת  ליד גאולה. 
לא מתחשק לי, זה המקום 

שלי ונח לי כאן."

3 צעדים אחורה
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נספח 2 / ד

כרטיסים למשחק

נספח 3 - חץ לחייל וכתר

"התעצבנתי מאוד על רותי. 'ככה 

לדבר עליי? מה שאני אעשה 

לה...את כל הכעס שלי אוציא 

עליה עכשיו'"

5 צעדים אחורה

"לריבקי אורך הרבה זמן 
להבין את החומר בתורה. היא 
בקשה שאלמד איתה למבחן,  
קשה מאוד ללמוד איתה. לא 

היה לי כח לעשות את זה."

2 צעדים אחורה
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נספח 1/א

לא לאכול חלב 
מיד אחרי בשר.

לא להדליק את 
האור בשבת.

לוותר לחבר על 
צעצוע.

לא לקנות את 
המכונית  החדישה 

ביותר.

לא להלשין.

לא לאכול סוכריה 
מתוקה

לקום מהמיטה 
בבוקר בזמן.

ללכת לישון 

בזמן. 

לתת צדקה, גם 
כשנמצאים במצב 

כלכלי ירוד.

לא להעתיק 
במבחן. 
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נספח 1/ב

להתלבש 

בצניעות.

לדבר בכבוד 
ובנחת, גם 

כשמרגיזים אותי.

לא 

לגנוב.

ללמוד עם תלמידה 

חלשה לפני מבחן, במקום 

ללמוד עם חברה טובה.

לא להתבייש לקיים 

מצוות, גם כשכל הסביבה 

אינה עושה זאת.

לא לצפות בטלוויזיה 
או בסרטים שאינם 

חינוכיים.

לא לגעת בחפצים, 
שאינם שייכים לי.

לא לדבר לשון 
הרע.

להתפלל  

שחרית כל יום.

לפרגן לחברה, ולא 
לקנא בה.



שיעור 1

השליחות שלי בעולם - מחוייבות ובחירה

שיעור 11 מחוייבות ובחירה
נסיון - מה ולמה?

חב״ד חכמה
פותחים

כיתה ה׳ ב״ה

נספח 1/ג

ללמוד שיעור 
תורה, גם 

כשעייפים מאוד.

לכבד את החברים 
בממתקים.

לא לגלוש 
באינטרנט, גם לא 

להציץ.

לא לבזבז את 
הכסף על קניות 

מיותרות.

לא לאכול אוכל לא 
כשר.

לוותר על מקצוע 
מכובד כדי להיות 
אמא יותר מסורה.

לא לבזבז את 
הזמן על שטויות.

לא לקרוא ספרים, 
שאינם על טהרת 

הקודש.

לקבל את השבת 
בנחת ובלי לחץ.

להיות בשמחה אחרי 
מאורע עצוב, ולקבל 

ייסורים באהבה.
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נספח 2

משל כלי החרס

"ה' צדיק יבחן, ורשע ואוהב חמס שנאה נפשו" )תהילים יא( 

יונתן: היוצר הזה, כשהוא בודק את הכבשן שלו אינו  "אמר רבי 
עליו  להקיש  מספיק  שאינו  למה?  המרועעים  הכלים  את  בודק 
אחת עד שהוא שוברו. ומה הוא בודק? בקנקנים ברורים, שאפילו 
הוא מקיש עליו כמה פעמים אינו שוברו. כך אין הקב"ה מנסה את 

הרשעים אלא את הצדיקים שנאמר: ה' צדיק יבחן." 

האמן בודק את איכות כליו באמצעות הקשה על הכלים האיכותיים 
ביותר, כי גם אם יקיש עליהם שוב ושוב – הם לא יישברו. ה' נותן 
מכה על פי חוזק הכלי. כאשר הכלי עומד במכה – היהודי עומד 

בניסיון, ה' יכול להתפאר ביציר כפיו. 
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נספח 3

סיפור המבצעים

חלק א':

"אני מתביישת. פשוט מתביישת. נקודה.

יש לי בתיק כבר כמה שבועות ערכות מוכנות של נש"ק. ממתינות בסבלנות 
לאומץ שלי. שישלוף אותן החוצה ויגיש אותן בחיוך לאישה שמולי. 

אבל פשוט איני מסוגלת.

הלשון שלי נדבקת לחיך, ואלף תירוצים משכנעים אותי למה לא להגישן.

נרות  מדליקה  לא  שהיא  חושבת  את  למה  "בעצם,  יהודיה",  לא  נראית  "היא 
שבת? רב הסיכויים שכן",

"היא לא תקשיב לי, אני סתם ילדה קטנה", "היא בטוח תסרב" "זה ממש בושות". 

אני יודעת שזה כל כך חשוב... שזה בדיוק מה שהרבי רוצה ממני. להתגבר על 
הבושה ועל חוסר הנעימות ולזכות עוד אישה בהדלקת נרות שבת.

אוי, כמה זה קשה לי...."

חלק ב':

"המילים יצאו לי איכשהו מהפה. האישה חייכה ואמרה: 'תודה לך. את בטוחה 
שזה בשבילי?' 

היא הייתה נחמדה, והתעניינה בדיוק איך מדליקים. ומתי. 

זאת הייתה הפעם הראשונה שלי. ואני לא אשכח אותה לעולם.

אחריה באו ביתר קלות הפעמים השניה והשלישית.

 כך זה הפך אצלי למנהג של קבע, כל שבוע הייתי יוצאת לחלק נש"ק. כבר לא 
נרתעת ממישהו או מתביישת. 

להיות  'אני?  בקול:  לשליחות. חשבתי  לצאת  ולבעלי  לי  הוצע  נישואיי  לאחר 
שליחה? למסור שיעורים? לקרב נשים ליהדות?..."  זה נשמע קשה. זה נשמע 

הר גבוה לטיפוס.' 

היום אני כבר יודעת – אם רק תרצי – תהיי מסוגלת. 

אולי אתן מכירות אותי... אני שליחה אי שם. שליחה, שניצני השליחות נבטו בה 
בפעם הראשונה בחלוקת נש"ק."
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נספח 5

לצד ענף היהלומים המשגשג באנטוורפן שבבלגיה, פורחת בעיר גם תעשייה מפותחת של 
תכשיטים. גם בתחום זה השתלבו היהודים בהצלחה רבה. אליהו הוא יהודי, שהיגר לבלגיה 

מגרוזיה, הוא  בעל חנות לתכשיטי זהב, ברחוב שיש בו חנויות רבות דומות.

לפני כמה שנים נרקם קשר חם בינו ובין הרב שבתי סלבטיצקי, שליח חב"ד ורב קהילה 
באנטוורפן. בזכות הקשר הזה החל אליהו לקיים כמה מצוות, כמו הנחת תפילין ושמירת 

כשרות. מפעם לפעם הוסיף מצווה חדשה לרשימת המצוות שכבר קיים.

אבל בתחום אחד נחל הרב סלבטיצקי כישלון חרוץ – שמירת שבת. כרוב חבריו הסוחרים, 
גם אליהו פתח את חנותו בשבתות. "זה יום המכירות הטוב ביותר", טען אליהו. הרב היה 

אומר לו, שזה כסף ללא ברכה, אך ללא הועיל.

יום אחד בא אליהו אל הרב ועיניו נוצצות. "החלטתי שלא לפתוח עוד את חנותי בשבת", 
בישר בהתרגשות. הרב סלבטיצקי היה נרגש לא-פחות. "כל הכבוד!", אמר לאליהו ונשק לו 

על מצחו. כך עברו חודשים ואליהו דבק בהחלטתו.

יום ראשון אחד, התקשר אליהו אל הרב סלבטיצקי. "כבוד הרב, אני חייב לראות אותך 
בדחיפות!", אמר. "בוא", הזמינו הרב. כשהופיע היה אליהו נסער. "אני צריך תיקון, תיקון 

גדול!", אמר.

 – האתמול  ביום  שאירע  את  לספר  החל  אליהו  בזהירות.  הרב  התעניין  מדובר?",  "במה 
הזהב  סוחרי  בפי  נקראת  זו  שבת  האזרחי.  ראש-השנה  שלפני  השבת  הייתה  זו  בשבת. 
קונים  הכול  זו,  שבשבת  משום  הגדול',  'שבת   – אבסורדי  כמה   – באנטוורפן  היהודיים 

תכשיטים לנשותיהם. היקף המכירות נוסק למעלה והרווח בהתאם לכך.

הגדול,  המכירות  יום  על  "המחשבה  אליהו.  התוודה  מיטתי",  על  התהפכתי  הלילה  "כל 
שאחמיץ מחר לא הרפתה ממני. כשקמתי בבוקר חשתי כי מעיי נהפכים בקרבי. התגברתי 
והלכתי לבית-הכנסת. כל התפילה לא הייתי מרוכז. בשובי מהתפילה החלטתי לעבור, רק 

לעבור, דרך הרחוב של החנויות, להציץ ולהמשיך הלאה.

"אני נכנס לרחוב. מה אומר לך, כבוד הרב, זה היה מחזה קשה בשבילי. כל החנויות מלאות 
קונים עד אפס מקום. רק החנות שלי סגורה, ריקה ושוממה.

שאל  לגמלאות?!',  פרשת  קורה?  מה  אלי!  'היי,  סמוכה.  מחנות  חבר  בי  הבחין  "פתאום 
בתימהון. דבריו כמו חתכו בבשרי. 'לא פותח בשבת', עניתי. הוא הביט בי, כפי שמביטים 
באדם שיצא מדעתו. 'אני רציני לגמרי. כבר כמה חודשים איני פותח את החנות בשבת', 

אמרתי.
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"הוא הישיר מבט לעיניי ואמר: 'שמע טוב, אלי, תן אתה לאלוקים את כל שבתות השנה, 
אבל שבת אחת הוא חייב לתת לך. לסגור חנות ב'שבת הגדול'?! אני מתפלא עליך... פקח 
ואת שאר  חנותו  על ההמון, שגדש את  והצביע  כאן!', אמר  קורה  ראה מה  העיניים,  את 

החנויות.

"כמעט התפתיתי. ברגע האחרון נשאתי את רגליי ומיהרתי לביתי. נכנסתי הביתה מבולבל 
כולי. עשיתי לאשתי ולילדיי 'קידוש' ולפתע חשתי סחרחורת. לנגד עיניי ריחפו צמידים, 
שרשרות, טבעות ושאר תכשיטים. חשבתי על חבריי, שבסוף היום יצחקו כל הדרך לבנק, 

וליבי נחמץ. רגליי ביקשו להוליכני חזרה אל החנות.

"ברגע הזה ידעתי, כי עליי לעשות צעד קיצוני. 'לא מרגיש טוב', פלטתי, 'אני הולך לנוח'. 
הסתגרתי בחדר-השינה. רוקנתי לתוכי חצי בקבוק וודקה וכעבור דקה או שתיים שקעתי 
בשינה עמוקה, שממנה התעוררתי רק בערב. לשבחה של אשתי ייאמר כי היא לא הציקה 

לי בשאלות מיותרות. כנראה, חשה כי דבר-מה מסעיר אותי.

אליהו סיים את סיפורו. "כבוד הרב", אמר, "אני באמת מצטער על שכך עברה עליי השבת 
– בשכרות ובשינה. באתי אליך לבקש תיקון".

לפתע הבחין אליהו, כי עיניו של הרב סלבטיצקי דומעות. אליהו החל לבכות גם-כן. "כל-כך 
נורא המצב? אין לי שום תיקון?!", שאל בחרדה.

הרב סלבטיצקי נזקק לכמה דקות כדי להירגע מהתרגשותו. "לא, אליהו יקירי, לא הבנת. 
איני בוכה על גודל העוון שלך. להפך, אני בוכה מקנאה. אתה פשוט צדיק. למעשה, אתה 
אינם  גמורים  צדיקים  אפילו  עומדים,  שבעלי-תשובה  'במקום  שכן  מצדיק,  יותר  הרבה 

יכולים לעמוד'!".

אליהו נראה נבוך. "ראה", הסביר הרב, "אני בוחן את השבת שעברה עליי, ומנסה להשוותה 
בנחת  והתפללתי  לבית-הכנסת,  הלכתי  במקווה,  טבלתי  בבוקר,  קמתי  אני  שלך.  לשבת 
וברוגע. שום דבר לא טרד את שלוות השבת שלי, ושום סערה לא התחוללה בקרבי. שבתי 
הביתה לסעודת שבת, עם דגים, בשר וזמירות. ממש תענוג. ובכן, מה השבת תרמה לי – 
זה ברור לגמרי. לעומת זאת, מה אני נתתי לה, מה אני הקרבתי למענה – על כך אין לי 
תשובה של ממש. ואילו השבת שלך, לאחר שהיית רגיל במשך שנים לפתוח את חנותך 
ניצב מול כל החנויות המלאות קונים, מתלבט  והנה אתה  בשבת, התגברת וחדלת מכך. 
ומתייסר – ובכל-זאת מצליח לעמוד בניסיון העצום. יש לך מושג איזה עונג גרמה השבת 

שלך במרומים? כעת אתה מבין מדוע אני מקנא בך?"...

אליהו חש מעודד מדברי הרב. בליבו כבר ידע, כי מכאן והלאה שמירת השבת לא תהיה 
עוד עניין ללבטים ולספקות. לאחר שעמד בפיתוייה של 'שבת הגדול', דבר כבר לא ישבור 

אותו.
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נספח 3

משל הגולם והפרפר

זהו ספור אודות ילד קטן בסין, שהלך לבקר איש זקן, הלה ישב והתבונן בדבר-מה שהחזיק 
בידו. הילד ניגש והסתכל גם הוא, אך לא הבין בדיוק, מהו הדבר שביד הזקן.

הילד שאל: "מה זה"?

"זה הגולם", השיב הזקן, "בתוך הגולם נמצא פרפר. בקרוב יבקע הגולם והפרפר יצא לאויר 
העולם".

הילד שאל, האם יוכל לקבל את הגולם, והזקן השיב בחיוב: "כן, תוכל לקבלו, אבל עליך 
להשתחרר  כדי  בכנפיו  ויכה  לצאת  יתחיל  והפרפר  יבקע  הגולם  שכאשר  לי,  להבטיח 
מהקליפה, אתה לא תעזור לו. חלילה לך לסייע לפרפר, על ידי כך שתשבור את קליפת 

הגולם. עליך להניח לפרפר לעשות זאת בעצמו ".

הילד הבטיח ולקח את הגולם לביתו. בבית ישב והמשיך להתבונן בגולם זמן רב. לפתע 
נבקע בקצהו.  הוא  רעידות  רעד, לאחר מספר  וכאילו  נע  הגולם  כלשהי,  בתנועה  הבחין 
בפנים היה פרפר עדין ויפה, שניסה להיחלץ מתוך קליפת הגולם, תוך שהוא מכה בכנפיו. 
התנועות שלו היו חלשות, ולא נראה היה, שמכות הכנפיים הללו יש ביכולתן לעשות את 

המלאכה הזו.

הילד לא יכול היה לשאת את המתח, הוא חש צורך עז לעזור לפרפר, למרות שהזקן אמר 
לו אחרת. הוא הסיט את שני חצאי קליפת הגולם לצדדים ועזר לפרפר להיחלץ.

הפרפר יצא, והחל לעוף באוויר, אך לפתע נפל ארצה ללא תנועה. הילד הרים אותו בזהירות 
ונוכח כי הפרפר מת.

שטוף דמעות הלך הילד לביתו של הזקן, והראה לו את הפרפר המת שבידו.

"אתה רואה ילד", אמר הזקן, "מהרת לשבור את קליפת הגולם, האין זאת"?

"אכן", הודה הילד. "עשיתי זאת".

פנה אליו הזקן ואמר: "כאשר הפרפר מתחיל לצאת מהגולם, הדרך היחידה בה יוכל לחזק 
את כנפיו, היא ע"י כך, שיכה בהם לעבר הקליפה. הוא מכה לעבר הקליפה ומכה שוב ושוב, 
ובכך הוא מחזק את שרירי הכנפיים שלו. כאשר עזרת לו ופתחת עבורו את הקליפה מנעת 

ממנו לגדול ולהתפתח, זו הסיבה שהפרפר נפל לאדמה ומת.
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נספח 4

הנסיון כאתגר

"התחלתי לחזור בתשובה, כפי שאתה יודע, לפני זמן רב... שיניתי כמעט הכל מחיי הקודמים. 
חוץ מדבר אחד. . הכל אני מסוגל לעשות, אך את זה אני פשוט לא יכול."

לא שאלתי אותו מהו הדבר האחד, ידעתי שזה מהדברים שלא שואלים. זה דבר שצריך 
לצאת מן האדם לבד. הוא עמד מולי מתפתל, מרגיש לא נוח. אולי זו הפעם הראשונה 

בחייו שעמד מול עצמו. שקוף, אמיתי, בלי כיסויים. 

הוא הוריד את העיניים, נזכרתי מיד בנסיעות שלו לאיטליה, ובמוחי חלפה המחשבה "האם 
כאן נמצא קצה החוט?" 

לבסוף מלמל: "יש לי חברה.... היא לא מ..ש..ל..נ.ו.. היא.. היא..." הוא לא יכול לסיים את דבריו.

בין  בפניה,  עומד  שהוא  העצומה,  המלחמה  את  הרגשתי  רעד.  גופו  לדבר.  הפסיק  הוא 
הנאמנות ליצר ובין הנאמנות ליוצר. הוא הרים את ראשו ושתק, השתיקה שלו צעקה בקול 

גדול. בעיניו היה מבט קורע לב –עיזרו לי !!... הצילו אותי!!!....

הרבי הביט בו. "התרגשתי מאוד לא  יכולתי להוציא מפי מילה". הרבי נתן לי את הדולר. 
שלחתי את ידי ואחזתי את הדולר, אך הרבי לא הרפה מן השטר, והמשיך לאחוז בו. וכך 
עמדתי מול הרבי, כאשר אני אוחז את הדולר בצד אחד ואילו הרבי אוחזו בצד השני. הרבי 
הביט בי כל אותו הזמן במבט אוהב, הרגשתי שהרבי פותח אותי נרגעתי ולבסוף איכשהו 

יצאו המילים: "יש לי בעיה..." 

הרבי רכן כלפיו.

"התחלתי להתקרב ליהדות, אך יש לי חברה לא יהודיה, שהחלטתי להתחתן עימה..." 

קולו נחנק לא היו לו מילים... כמה עלובות הן המילים, שבאות לתאר רגשות שבנפש, כמה 
קטנות הן האותיות, שרוצות לבטא את הרגשות.

אך הוא ידע שהרבי מרגיש אותו, שהרבי מבין אותו וגם בלי המילים. הוא ציפה, שהרבי 
יגער בו, הוא ציפה שהרבי יגיד לו את חומר האיסור וינזוף בו. הוא ציפה, שהרבי ידבר 
איתו על גיהנום ועל גן עדן, אך הרבי לא אמר מאומה מכל זה. פניו הקדושות של הרבי היו 

רציניות מאוד, אך נדמה היה לו  שחיוך קטן עבר בשפתיו הקדושות. 

"אני מקנא בך" – אמר הרבי. 

בתחילה הוא לא תפס. "הרבי קודש הקודשים, אני קטן שבקטנים... הרבי עליון שבעליונים... 
מקנא בי.. תחתון שבתחתונים..."

"אינני זוכר בדיוק את המילים הקדושות המדוייקות, שהרבי אמר", סיפר אחר-כך, "אך את 
התוכן אני זוכר היטב, הוא חדר עמוק עמוק בנשמתי". הרבי אמר לי: "בחיים יש סולמות 
רבים. הסולם הוא הבחירה. לכל אחד הקב"ה נותן בחירה. והבחירה היא סולם שראשו מגיע 
השמימה, הניסיון הזה הוא אתגר עבורך, אם תעמוד בו הוא ירים אותך לגובהי מרום". "לי" 

אמר הרבי, "לא הוצע מעולם, הניסיון שיש לך" 

"אם הקב"ה נותן לך אתגר, הוא מאמין בך. הוא נותן לך את הכוחות לעמוד בזה ולהצליח". 
הרבי סיים את דבריו הקדושים, ורק אז עזב את הדולר מידו הקדושה. 

"אינני יודע מה קרה איתי אחר כך", המשיך לספר "אך כעבור דקות אחדות מצאתי את 
עצמי עומד בפינת בית המדרש ובוכה, בכיתי כמו ילד. הרגשתי שהדמעות מנקות אותי, 

ושאני מוציא החוצה את כל הלכלוך שבתוכי".
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נספח 4

דילמות

דילמה 1: 

"אני תולעת ספרים. איני יכולה לעזוב ספר, לפני שאני מסיימת לקרוא את כולו. אמא 
בקשה ממני היום לעזור לה בעבודות הבית. קשה לי לעזוב את הספר ולהשאר במתח!"

דילמה 2:

"יש לי קול  יפה.  תמיד מחמיאים לי כולם. אני אוהבת מאוד לשיר.. אני נוהגת לשיר בכל 
לי מאוד  ומתחשק  גברים.   אורחים  הזדמנות. בשולחן שבת אצלנו לפעמים מתארחים 

להצטרף אל השירה...."

דילמה 3: 

"בת דודתי הביאה לי במתנה עגילים, הם קצת ארוכים... קצת מעבר לאורך, שכתוב בתקנון. 
אבל הם  יפים כל כך, ומתאימים בדיוק לבגד החדש. 

האם לענוד את העגילים?" 

דילמה 4: 

"חברתי הטובה ביותר עזבה אותי לטובת בת אחרת בכיתה.  קשה לי מאוד בלעדיה. היא 
העדיפה בת אחרת על פניי. לעולם לא אמצא חברה טובה כמוה. אני עצובה מאוד, ורוצה 

להפריד ביניהן כדי להשיב את חברתי אליי." 
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דף הפעלה

ִמי ָּכאן ָחִביב?

ֶׁשַבע, ֶׁשַבע, ִמי יֹוֵדַע?
ַמהּו סֹוד ַהֶּׁשַבע? ַהִאם ַאֶּתם ַמִּכיִרים ֶאת ַהֻּמָּׂשג "ָּכל ַהְּׁשִביִעין ֲחִביִבין"?

ֵאין ָּכאן ַהַּכָּוָנה ְלֶיֶלד ֵּבן ֶׁשַבע, ַּגם ֹלא ְלֶיֶלד ְׁשִביִעי ְּבִמְׁשַּפְחּתֹו, ְוַגם ֹלא ַלְּׁשִביִעי ִּבְרִׁשיַמת ַהֵּׁשמֹות 
ְּביֹוַמן ַהִּכָּתה. ֲאַנְחנּו ִמְתַּכְּוִנים ָּכאן ִל"ְׁשִביִעי ָחִביב" ַאֵחר. ֲאַנְחנּו ִמְתַּכְּוִנים ְלָכְך ֶׁשֻּכָּלנּו, ָּכל ֶאָחד 

ֵמִאָּתנּו, ֵמֲחִסיֵדי ָהַרִּבי ְנִׂשיא ּדֹוֵרנּו, ִהּנֹו "ְׁשִביִעי ָחִביב".

יֹום ֶאָחד, ּדֹוְפִקים ַעל ֶּדֶלת ֵּביְתֶכם ּוַמְזִמיִנים ֶאְתֶכם ְלִהְׁשַּתֵּתף ַּבֲעבֹוָדה ְמֻסֶּיֶמת. "ָּבֲעבֹוָדה ַהּזֹו", 
ָּכְך ַמְבִטיִחים ָלֶכם, "ִמְׁשַּתְּתִפים עֹוְבִדים נֹוָסִפים".

"ִמי ָהעֹוְבִדים ַהּנֹוָסִפים?", ַאֶּתם ׁשֹוֲאִלים ְּבַסְקָרנּות. "עֹוְבִדים ָׁשם ַּגם ַאְבָרָהם ָאִבינּו, ֹמֶׁשה ַרֵּבנּו, 
ַאְדמֹו"ר ַהָּזֵקן...", עֹוִנים ָלֶכם.

ֵּכיַצד ָּתִגיבּו? ֵיׁש ְלַׁשֵער, ֶׁשַּתַעְזבּו ִמָּיד ָּכל ָּדָבר ַאֵחר, ּוְתַמֲהרּו ָלרּוץ ּוְלִהְׁשַּתֵּתף ָּבֲעבֹוָדה ַהִּנְכֶּבֶדת.
ְוָאֵכן, ָּכְך ְּבִדּיּוק ֵהם ְּפֵני ַהְּדָבִרים. ַאְבָרָהם ָאִבינּו ֵהֵחל ַּבֲעבֹוָדה ֲחׁשּוָבה ְּביֹוֵתר - ְלַגּלֹות ָּבעֹוָלם, 

ֶׁשֵּיׁש ֱאֹלִקים.
ַאֲחָריו ִהְמִׁשיכּו ֶאת ָהֲעבֹוָדה עֹוד ִׁשָּׁשה ּדֹורֹות ֶׁשל ַצִּדיִקים. ַהְּׁשִביִעי ֶהָחִביב ָהָיה ֹמֶׁשה ַרֵּבנּו. 
ֹמֶׁשה ַרֵּבנּו ִהְׁשַּתֵּתף ְּבֵחֶׁשק ַרב ָּבֲעבֹוָדה ַהֲחׁשּוָבה ְוהּוא, ַּגם כיון ֶׁשהּוא ְׁשִביִעי ָחִביב, הוא ִהְצִליַח 
ֶאְפָׁשר  ַהִּמְׁשָּכן,  ְוֶדֶרְך  ְוַדְרָּכם,  ֶׁשָּלנּו,  ָּבעֹוָלם  ַּגְׁשִמּיֹות  ִמְצוֹות  ְוִיְהיּו  ַהּתֹוָרה  ֶׁשִּתָּנֵתן  ְלָכךְ,  ִלְגֹרם 

ִיְהֶיה ְלָהִביא ֶאת ָהאֹור ָהֱאֹלִקי ָהֶעְליֹון ְּביֹוֵתר, ֶאל ָהעֹוָלם ַהָּנמּוְך ֶׁשָּלנּו.
ֶׁשְּסִביֵבנּו עֹוד  ָהעֹוָלם  ּוִבְכָלל,  ָּבּה!  ְלִהְׁשַּתֵּתף  ֲאַנְחנּו רֹוִצים  ַּגם  ֲאָבל  ָהֲעבֹוָדה?  ִנְסַּתְּיָמה  ַהִאם 

ִּבְכָלל ֹלא ִנְרָאה ֻמְׁשָלם ֶוֱאֹלִקי.
ָנכֹון, ַאֲחֵרי ֹמֶׁשה ַרֵּבנּו, ְּבֶמֶׁשְך ּדֹורֹות ַרִּבים, ִהְמִׁשיָכה ָהֲעבֹוָדה ְוָהַאְדמֹו"ר ַהָּזֵקן ָהָיה ׁשּוב ִראׁשֹון, 

ֶׁשִהְתִחיל ְלַבֵּצַע ֶאת ַהֵחֶלק ָהַאֲחרֹון ֶׁשל ָהֲעבֹוָדה ַהָּקָׁשה.
ַאֶּתם יֹוְדִעים ַמהּו ַהֵחֶלק ָהַאֲחרֹון? ָּפׁשּוט, ָלֵתת ָלעֹוָלם ְלַהְרִּגיׁש ְּבַעְצמֹו, ֶׁשֵּיׁש ֱאֹלִקים, ּוְלַגּלֹות 
ְּבַעְצמֹו ֶׁשֱאֹלִקים ִנְמָצא ְּבָכל ָמקֹום ָּכל ַהְּזַמן. ָּפׁשּוט? ֹלא ָּכל ָּכְך. ִׁשָּׁשה ּדֹורֹות ֶׁשל ְנִׂשיֵאי ַחַּב"ד 
ָעְמלּו ְוָטְרחּו ַּבְּמִׂשיָמה ַהְּכֵבָדה. ִנְׁשַאר ַעְכָׁשו ַּתְפִקידֹו ֶׁשל ַהּדֹור ַהְּׁשִביִעי. ֲאַנְחנּו ַעְצֵמנּו ִהֵּננּו ְּבֵני 

ַהּדֹור ַהְּׁשִביִעי, ֵּכיָון ֶׁשָאנּו ֲחִסיֵדי ָהַרִּבי ְנִׂשיא ּדֹוֵרנּו, ֶׁשהּוא ִהּנֹו ְׁשִביִעי ְלַאְדמֹו"ר ַהָּזֵקן.
ַמהּו ַּתְפִקיֵדנּו? ְלָהִביא ֶאת ְימֹות ַהָּמִׁשיַח, ְוָאז ֶּבֱאֶמת ָהעֹוָלם ֻּכּלֹו ִיְצַעק "ֵיׁש ֱאֹלִקים".

ֶׁשֲאַנְחנּו  ָהֻעְבָּדה  ֹלא.  ַּדְוָקא  ָּכְך?  ָּכל  "ְמֻצָּיִנים"  ֶׁשֲאַנְחנּו  היות  ַהְּמֻיָחד  ַלַּתְפִקיד  ִנְבַחְרנּו  ַהִאם 
ֶאת  ְלַסֵּים  ָלנּו  ַהְּמַאְפֶׁשֶרת  ִהיא  ָלנּו,  ֶׁשָּקְדמּו  ַהּדֹורֹות  ָּכל  ְּפֻעַּלת  ּוֵמֲאחֹוֵרינּו  ֲחִביִבין"  "ְׁשִביִעין 

ָהֲעבֹוָדה ַהְּגדֹוָלה.
ֶאת  ִלְראֹות  ֶׁשִיְזֶּכה  ַהּדֹור,  ֶׁשֶּזה  ֵּכיָון  ֶׁשֵּכן,  ִּנְרֶאה  ֶאָחד  ִמַּצד  ַהְּׁשִביִעי?  ַהּדֹור  ִלְהיֹות  ֵּכיף  ַהִאם 

ַהָּמִׂשיַח ּגֹוֵאל ֶאת ָהָעם. ִמַּצד ֵׁשִני, זֹוִהי ַאֲחָריּות ְּכֵבָדה ְמאֹוד.
ֶׁשִּיְהֶיה ְלֻכָּלנּו ְּבַהְצָלָחה!



שיעור 1

האמצעים - התקשרות לרבי

שיעור 15 התקשרות לרבי
הרבי - נשיא הדור השביעי

חב"ד בינה 
מתבוננים

כיתה ה׳ ב״ה

נספח 1 - פתקים

הבא דף 
למרכז הכיתה

1

2

3
צייר עיגול קטן 
על דף במרכז 

הכיתה. 

הבא עיפרון 
למרכז הכיתה.



שיעור 1

האמצעים - התקשרות לרבי

שיעור 16 התקשרות לרבי
הרבי - נשיא הדור השביעי

חב"ד דעת
מתחברים ומיישמים

כיתה ה׳ ב״ה

נספח 2/א



שיעור 1

האמצעים - התקשרות לרבי

שיעור 16 התקשרות לרבי
הרבי - נשיא הדור השביעי

חב"ד דעת
מתחברים ומיישמים

כיתה ה׳ ב״ה

נספח 2/ב



שיעור 1

האמצעים - התקשרות לרבי

שיעור 16 התקשרות לרבי
הרבי - נשיא הדור השביעי

חב"ד דעת
מתחברים ומיישמים

כיתה ה׳ ב״ה

נספח 4/א - משפטים

"נתתי לכם את כל 
הכוחות ואני סומך 
עליכם, שתצליחו."

"אם משהו לא מצליח 
אל ייאוש! תמיד ניתן 

לנסות שוב בדרך 
שונה."



שיעור 1

האמצעים - התקשרות לרבי

שיעור 16 התקשרות לרבי
הרבי - נשיא הדור השביעי

חב"ד דעת
מתחברים ומיישמים

כיתה ה׳ ב״ה

נספח 4/ב - משפטים

"לא להסתפק במה 
שיש, אלא תמיד 
להוסיף ולעלות."

"השתמש בכוחות, 
שמיוחדים רק לך." 

 "גם אם יש לך תכונה, 
שנראית לא טובה, אתה 

יכול להשתמש בה 
לעשיית טוב!"



שיעור 1

האמצעים - התקשרות לרבי

שיעור 16 התקשרות לרבי
הרבי - נשיא הדור השביעי

חב"ד דעת
מתחברים ומיישמים

כיתה ה׳ ב״ה

נספח 5 - מאזניים



שיעור 1

האמצעים / שמחה

שיעור 17 שמחה
אני מאמין - אני שמח

חב״ד חכמה
פותחים

כיתה ה׳ ב״ה

נספח 4

סיפור למורה

כוחו של ביטחון
"אם ברצונך לחזות בביטחון אמיתי, סע לכפר פלוני, אל בית החוכר היהודי!" 

הורו לבעל שם טוב מן השמים. 
"עלו לעגלה, יוצאים לדרך!" אמר הצדיק לתלמידיו.  

"בית מרזח", הכריז  ועצרו ליד אחד הבתים.  לעת ערב הגיעו אל כפר קטן, 
השלט.   

"ברוכים הבאים", יצא לקראתם בעל הבית, יהודי בעל זקן מאפיר. הוא ערך 
לכבודם שולחן, והציע מיטות ללינת לילה. 

השכם בבוקר, כאשר התפללו תפילת שחרית, נפתחה הדלת בקול רעש גדול, 
עליו  הקיש  יהירים,  בצעדים  השולחן  אל  ניגש  השוטר  שוטר.  נכנס  ולחדר 

שלוש נקישות באלתו הכבדה, ויצא ללא אומר ודברים.    
בעל הבית נותר רגוע, משל מאום לא אירע. 

כאשר סיימו הצדיק ותלמידיו את התפילה, השוטר הופיע שוב. שוב צעד אל 
השולחן, והקיש עליו שלוש פעמים. אחר הסתלק ללא אומר ודברים. 

"מי שולח את השוטר, ולשם מה הוא דופק על השולחן?" שאל הבעל שם טוב 
בפליאה.

התראה,  תזכורת,  הן  הדפיקות  המקומי.  הפריץ  של  שליחו  הוא  "השוטר 
להגיע  אמור  השוטר  המרזח.  בית  על  החכירה  דמי  את  לשלם  זמני  שהגיע 
שלוש פעמים. אם אחרי הפעם השלישית לא אתייצב אצל הפריץ לפרוע את 
חובי, הפריץ ישלח את שוטריו אל ביתי, כדי להשליך אותי ואת בני ביתי אל 
הבור", סיפר בעל הבית. קולו היה שלו לגמרי, משל כל הכסף כבר מצוי בידיו.
"אם כן, מדוע אתה מחכה? לך עתה אל בית הפריץ, ואנו נמתין לשובך", אמר 

הבעל שם טוב. 
אחת  פרוטה  אפילו  דיוק,  "ליתר  הבית,  בעל  השיב  כסף",  די  לי  אין  "עדיין 
אין בידי. אבל איני דואג כלל. אין לי ספק שהבורא, המשגיח על כל נבראיו 
בהשגחה פרטית, והמספק לכל יצור את מחסורו, ידאג גם לי, וישלח לי את 
הסכום הדרוש. הבה נסעד עתה בשלווה. יש לי עוד שעות אחדות לפרוע את 

החוב".



שיעור 1

האמצעים / שמחה

שיעור 17 שמחה
אני מאמין - אני שמח

חב״ד חכמה
פותחים

כיתה ה׳ ב״ה

בעל הבית ערך את השולחן, והזמין את אורחיו לסעוד עמו פת שחרית. הוא 
היה רגוע ושמח. פניו לא הביעו אפילו קורטוב של דאגה. 

לאחר הסעודה חזר השוטר, והכה שוב על השולחן. השולחן רעד, אך פני בעל 
הבית המשיכו להביע שאננות. הוא המשיך לחייך אל אורחיו, ולשוחח עמם 

ברוגע. 
הוא בירך לאט ובכוונה את ברכת המזון. לאחר מכן החל להתארגן בניחותא 

ליציאה. הוא לבש את בגדי השבת שלו, ונפרד מאורחיו. 
"אני הולך אל הפריץ לשלם את חובי. בינתיים הישארו בבית", אמר, צועד אל 

הדלת.   
"כבר יש לך די כסף לפרוע את חובך?" שאל הבעל שם טוב.

"עדיין אין לי כסף, אך הקב"ה, הטוב והמטיב, בוודאי יעזור לי", אמר בעל הבית 
בביטחון ויצא מן הבית. 

)כדאי לעצור כאן ולחלק את דף המשימות(
הבוטחים  צעדיו  המתרחקת.  בדמות  המרפסת  מן  צפו  ותלמידיו  הצדיק 
פיזם  צעידתו  כדי  תוך  בלבותיהם.  התפעלות  עוררו  החוכר  של  והשלווים 

לעצמו ניגון עליז.  
דקות  משוחחים  והנוסע  החוכר  החוכר.  ליד  נעצרת  עגלה  כי  ראו  פתאום 
אחדות, ואחר כך החוכר ממשיך בדרכו. גם העגלה ממשיכה בנסיעתה. לפתע 
העגלה עוצרת שוב. הנוסע קורא לחוכר, ומסמן לו כי ישוב. השניים משוחחים 

דקות אחדות, והנוסע מוסר לחוכר צרור. אחר כך הם נפרדים. 
כאשר חלפה העגלה ליד המרפסת, סימן הצדיק לעגלון כי יעצור. 

"על מה שוחחת עם החוכר, ומדוע מסרת לו צרור?" שאל הבעל שם טוב את 
הנוסע. 

הנוסע חש כי איש קדוש לפניו, ולכן לא התרעם על העיכוב. 
"כבר שנים רבות מכיר אני את החוכר היהודי, ויודע כי איש ישר הוא", סיפר. 
ואשלם  החורף,  שייצר  היי"ש  כל  את  ממנו  אקנה  עסקה.  לו  הצעתי  "עתה 
לו כבר עתה על הסחורה. החוכר הסכים, אך דרש סכום גבוה למדי. תחילה 

נספח 4

סיפור למורה



שיעור 1

האמצעים / שמחה

שיעור 17 שמחה
אני מאמין - אני שמח

חב״ד חכמה
פותחים

כיתה ה׳ ב״ה

סירבתי לשלם סכום גבוה כל כך, ורציתי להמשיך בדרכי. אחר כך החלטתי 
לסגור את העסקה בכל זאת. כיוון שהחוכר איש ישר ונאמן, מוטב לי לשלם 
לו, אפילו סכום גבוה מעט, ולא לחתום עסקות עם אחרים, שאולי דורשים 
פחות, אך עלולים לרמותני לבסוף. לכן ביקשתי ממנו לשוב, ומסרתי לו את 

הסכום שביקש".  
מיותר לציין כי הסכום, שקיבל החוכר לידיו היה זהה לסכום, שהיה עליו 

לשלם לפריץ. 
"כוחו של ביטחון!" אמר הצדיק לתלמידיו. 

)על פי סיפורי חסידים - תורה, הרב זוין(

נספח 4

סיפור למורה



שיעור 1

האמצעים / שמחה

שיעור 17 שמחה
אני מאמין - אני שמח

חב״ד חכמה
פותחים

כיתה ה׳ ב״ה

נספח 6

מראה הלוח

תרשים זרימה לסיום פעילות 2

כל מאורע הוא 
מאת ה׳

ה' הוא מקור הטוב וחפץ 
להיטיב 

מסקנה 1: 
כל מאורע מוכרח להיות טוב במהותו

מסקנה 2: 
אין סיבה לשקוע בעצבות. יש להיות 

בשמחה תמיד!



שיעור 1

האמצעים / שמחה

שיעור 18 שמחה
אני מאמין - אני שמח

חב"ד בינה 
מתבוננים

כיתה ה׳ ב״ה

נספח 1

סיפור למורה

"דו שיח" בין ר' עקיבא לבין נחום איש גמזו

רבי עקיבא:"יצאתי לדרך מצויד למופת-בתרנגול, בחמור ובנר למאור.
הגעתי לעיר ואוי, מה ארע? צרה נוראית ממש תקלה". 

מקהלה: "קלה? קלה?"

רבי עקיבא:"לא, העיר היתה פשוט נעולה,
אך בסוף יוודע- הכל לטובה. "

מקהלה:"בתקווה בתקווה..."

נחום איש גמזו:
"ומה תחשוב? שלי הלך בקלות?

מסרתי את הנפש ככה בפשטות".

מקהלה:"שטות?"

נחום איש גמזו: "חלילה.הסכמתי לנסוע לבטל גזירה בפעולה
ובידיי אוצר מופלא"

מקהלה:"מה נפלא!"

רבי עקיבא: "העיר נעולה, אז אלון תחת עץ, לא נורא באמת,
אך לפתע החמור נפל ומת."

מקהלה:"מת?"

רבי עקיבא: כן, הנר כבה והתרנגול היה לטריפה.
רק ש"הכל לטובה״. "כך אומר,

הן בידי לא נותר דבר-"

מקהלה: "מר... מר..."

רבי נחום:
"נכון, חשוב להאמין שהכל לטובה,



שיעור 1

האמצעים / שמחה

שיעור 18 שמחה
אני מאמין - אני שמח

חב"ד בינה 
מתבוננים

כיתה ה׳ ב״ה

אך הרע בעצמו הופך לברכה,
האוצר המופלא, שהיה בתיבת סתר,

הוחלף על ידי נוכלים לאפר ..."

מקהלה: "לא פר, לא פר...."

רבי עקיבא:
"אוי ואבוי,  אך הכל לטובה.

גם אצלי לבסוף זה נראה"

מקהלה: "אה אה..."

רבי עקיבא: "שודדים הגיעו אל העיר,
ואותי לא תפסו כי הנר לא מאיר,

חמור ותרנגול אינם ודאי
ונותרתי לפליטה ואיתי אך  בגדיי".

מקהלה: "ואי, ואי..."

רבי עקיבא: "כך ראיתי, שגם הרע
בסוף בעצם היה טוב שלא נראה".

מקהלה: "אאאאאאא"

נחום איש גמזו:
"אצלי הדרגה שונה, אין רע, רק טוב נשמע".

מקהלה: "מה????"

נחום איש גמזו: "עם האפר אל המלך אכן
את פעמי שמתי הכן."

מקהלה: "כן????"



שיעור 1

האמצעים / שמחה

שיעור 18 שמחה
אני מאמין - אני שמח

חב"ד בינה 
מתבוננים

כיתה ה׳ ב״ה

נחום איש גמזו: "בתחילה המלך רתח
אפר? זה השי היקר כל כך?"

מקהלה: "כך? כך?"

נחום איש גמזו: "ואז קרא: 'בואו חיילי, 
את היהודי קחו אל מרתפי"

מקהלה: "וי וי..."

נחום איש גמזו: "אז הגיע אליהו הנביא,
שמא העפר כלי נשק פלאי?
על האויב יושלך בלי להסס,

והנצחון הנה יתנוסס."

מקהלה: "נס! נס!"

נחום איש גמזו: "הצרה עצמה הפכה ממוקש
לטוב אמיתי, והגזירה הוסרה בלי להתעקש."

מקהלה: ״יש! יש!"



שיעור 1

האמצעים / שמחה

שיעור 18 שמחה
אני מאמין - אני שמח

חב"ד בינה 
מתבוננים

כיתה ה׳ ב״ה

נספח 2

משפטי רבי עקיבא, נחום איש גמזו

יותר,  מהר  חזרתי  כך  חזק,  ברד  ירד  אז  ובדיוק  לקניות,  אותי  שלחה  "אמא 
כי לא התעכבתי בחוץ וגם המצווה 'שווה' יותר כי נרטבתי בגלל זה." )גם זו 

לטובה(

"אחותי הקטנה קרעה לי את הספר, וגם ככה גיליתי" שהיו בו חיות טמאות" 
שאי אפשר לכסות." )גם זו לטובה(

"פספסתי את האוטובוס, אוף! אולי אחר כך אגלה, שבגלל זה הרווחתי משהו." 
)הכל לטובה(

"נשבר לי העט, כך אלמד להבא לרשום איתו יותר בעדינות.")הכל לטובה(

לי הזדמנות מיוחדת להתגבר על עצמי,  יש  איתי, עכשיו  רבו  "חברות שלי 
ולהתייחס אליהן יפה למרות הכל." )הכל לטובה(

"פספסתי את האוטובוס. הרווחתי, שאוכל בינתיים ללמוד למבחן שמתקיים 
היום.")הכל לטובה(

"נשבר לי העט, וודאי אגלה אחר כך, שבעצם בזכות זה יקנו לי עט חדש.")הכל 
לטובה(

"העט נפל לרצפה, כשהתכופפתי להרימו, מצאתי את כרטיס ה'רב קו' מונח 
על הרצפה כמה זמן חיפשתי  אותו קודם לכן... ")גם זו לטובה(

"חברות שלי רבו איתי, המריבה לימדה אותי להיות בפעם הבאה יותר מאופקת 
או המריבה לימדה אותי כמה חשובה לי החברה."  )הכל לטובה(



שיעור 1

האמצעים / שמחה

שיעור 18 שמחה
אני מאמין - אני שמח

חב"ד בינה 
מתבוננים

כיתה ה׳ ב״ה

כל  למשך  טבעי  באופן  מחוסנת  הייתי  זה  ובזכות  בשפעת,  "חליתי 
החורף.")גם זו לטובה(

"אמא שלחה אותי לקניות בגשם, בדיוק אז התחיל לרדת ברד. כך נרטבתי 
מכף רגל ועד ראש, אבל אחר כך אמא הכינה לי שוקו חם. הוא היה  טעים 

מאוד....")הכל לטובה(

"חליתי בשפעת, ובזכות זה לא הייתי צריכה לצאת בגשם ללימודים." )הכל 
לטובה(

"אחותי הקטנה קרעה לי את הספר החדש, שקיבלתי ליום הולדתי, ואחר 
כך קנו לי ספר חדש מעניין יותר. ")הכל לטובה(

משפטים נוספים להשלמה חופשית.
התלמידים ישלימו את סופי הסיפורים לפי שיטת נחום איש גמזו או לפי 

שיטת רבי עקיבא.
"התיק החדש שלי נקרע...."  .1

"שכחתי  ספר חשבון בבית..."  .2
"אחי הקטן שבר לי את הצבעים החדשים...."  .3

"כל האחיות שלי קיבלו שמלה חדשה לשבת, ולי לא מצאו שמלה   .4
במידה המתאימה..."

"המכונית על שלט נשברה..."  .5
"סבתא אמרה שתבא לבקר... התכוננו זמן רב.... ועכשיו היא הודיעה,   .6

שתגיע בעז"ה, בשבוע הבא..."



שיעור 1

האמצעים / שמחה

שיעור 20 חב"ד דעתשמחה
מתחברים ומיישמים

כיתה ה׳ ב״ה

נספח 2

סיטואציות - דף למורה



שיעור 1

האמצעים / שמחה

שיעור 20 חב"ד דעתשמחה
מתחברים ומיישמים

כיתה ה׳ ב״ה

נספח 3

רגשות - דף למורה



שיעור 1

האמצעים / שמחה

שיעור 20 חב"ד דעתשמחה
מתחברים ומיישמים

כיתה ה׳ ב״ה

נספח 9

סיסמא



שיעור 1

האמצעים / שמחה

שיעור 20 חב"ד דעתשמחה
מתחברים ומיישמים

כיתה ה׳ ב״ה



שיעור 1

האמצעים / שמחה

שיעור 20 חב"ד דעתשמחה
מתחברים ומיישמים

כיתה ה׳ ב״ה

נספח 11 א

סיטואציות למשחק

.



שיעור 1

האמצעים / שמחה

שיעור 20 חב"ד דעתשמחה
מתחברים ומיישמים

כיתה ה׳ ב״ה

נספח 11 ב

סיטואציות למשחק



שיעור 1

המטרה - גאולה

שיעור 21 גאולה
ֵמַצר או מרחב - תלוי באופן השימוש

חב״ד חכמה
פותחים

כיתה ה׳ ב״ה

נספח 2 א

כרטיסי הברקה



שיעור 1

המטרה - גאולה

שיעור 21 גאולה
ֵמַצר או מרחב - תלוי באופן השימוש

חב״ד חכמה
פותחים

כיתה ה׳ ב״ה

נספח 2 ב

כרטיסי הברקה



שיעור 1

המטרה - גאולה

שיעור 21 גאולה
ֵמַצר או מרחב - תלוי באופן השימוש

חב״ד חכמה
פותחים

כיתה ה׳ ב״ה

נספח 2 ג

כרטיסי הברקה



שיעור 1

המטרה - גאולה

שיעור 21 גאולה
ֵמַצר או מרחב - תלוי באופן השימוש

חב״ד חכמה
פותחים

כיתה ה׳ ב״ה

נספח 2 ד

כרטיסי הברקה



שיעור 1

המטרה - גאולה

שיעור 21 גאולה
ֵמַצר או מרחב - תלוי באופן השימוש

חב״ד חכמה
פותחים

כיתה ה׳ ב״ה

נספח 2 ה

כרטיסי הברקה



שיעור 1

המטרה - גאולה

שיעור 21 גאולה
ֵמַצר או מרחב - תלוי באופן השימוש

חב״ד חכמה
פותחים

כיתה ה׳ ב״ה

נספח 2 ה

כרטיסי הברקה



שיעור 1

המטרה - גאולה

שיעור 21 גאולה
ֵמַצר או מרחב - תלוי באופן השימוש

חב״ד חכמה
פותחים

כיתה ה׳ ב״ה

נספח 3 א



שיעור 1

המטרה - גאולה

שיעור 21 גאולה
ֵמַצר או מרחב - תלוי באופן השימוש

חב״ד חכמה
פותחים

כיתה ה׳ ב״ה

נספח 3 ב



שיעור 1

המטרה - גאולה

שיעור 21 גאולה
ֵמַצר או מרחב - תלוי באופן השימוש

חב״ד חכמה
פותחים

כיתה ה׳ ב״ה

נספח 3 ג



שיעור 1

המטרה - גאולה

שיעור 21 גאולה
ֵמַצר או מרחב - תלוי באופן השימוש

חב״ד חכמה
פותחים

כיתה ה׳ ב״ה

נספח 3 ד



שיעור 1

המטרה - גאולה

שיעור 21 גאולה
ֵמַצר או מרחב - תלוי באופן השימוש

חב״ד חכמה
פותחים

כיתה ה׳ ב״ה

נספח 3 ה



שיעור 1

המטרה - גאולה

שיעור 21 גאולה
ֵמַצר או מרחב - תלוי באופן השימוש

חב״ד חכמה
פותחים

כיתה ה׳ ב״ה

נספח 3 ו



שיעור 1

המטרה - גאולה

שיעור 21 גאולה
ֵמַצר או מרחב - תלוי באופן השימוש

חב״ד חכמה
פותחים

כיתה ה׳ ב״ה

נספח 3 ז



שיעור 1

המטרה - גאולה

שיעור 21 גאולה
ֵמַצר או מרחב - תלוי באופן השימוש

חב״ד חכמה
פותחים

כיתה ה׳ ב״ה

נספח 3 ח



שיעור 1

המטרה - גאולה

שיעור 21 גאולה
ֵמַצר או מרחב - תלוי באופן השימוש

חב״ד חכמה
פותחים

כיתה ה׳ ב״ה

נספח 3 ט



שיעור 1

המטרה - גאולה

שיעור 21 גאולה
ֵמַצר או מרחב - תלוי באופן השימוש

חב״ד חכמה
פותחים

כיתה ה׳ ב״ה

נספח 3 י



שיעור 1

המטרה - גאולה

שיעור 21 גאולה
ֵמַצר או מרחב - תלוי באופן השימוש

חב״ד חכמה
פותחים

כיתה ה׳ ב״ה

נספח 3 יא



שיעור 1

המטרה - גאולה

שיעור 21 גאולה
ֵמַצר או מרחב - תלוי באופן השימוש

חב״ד חכמה
פותחים

כיתה ה׳ ב״ה

נספח 3 יב



שיעור 1

המטרה - גאולה

שיעור 21 גאולה
ֵמַצר או מרחב - תלוי באופן השימוש

חב״ד חכמה
פותחים

כיתה ה׳ ב״ה

נספח 3 יג



שיעור 1

המטרה - גאולה

שיעור 21 גאולה
ֵמַצר או מרחב - תלוי באופן השימוש

חב״ד חכמה
פותחים

כיתה ה׳ ב״ה

נספח 3 יד



שיעור 1

המטרה - גאולה

שיעור 21 גאולה
ֵמַצר או מרחב - תלוי באופן השימוש

חב״ד חכמה
פותחים

כיתה ה׳ ב״ה

נספח 3 טו



שיעור 1

המטרה - גאולה

שיעור 21 גאולה
ֵמַצר או מרחב - תלוי באופן השימוש

חב״ד חכמה
פותחים

כיתה ה׳ ב״ה

נספח 4

דוגמאות למורה



שיעור 1

המטרה - גאולה

שיעור 21 גאולה
ֵמַצר או מרחב - תלוי באופן השימוש

חב״ד חכמה
פותחים

כיתה ה׳ ב״ה

נספח 7 א

כרטיסיות בדור שלנו



שיעור 1

המטרה - גאולה

שיעור 21 גאולה
ֵמַצר או מרחב - תלוי באופן השימוש

חב״ד חכמה
פותחים

כיתה ה׳ ב״ה

נספח 7 ב

כרטיסיות בדור שלנו



שיעור 1

המטרה - גאולה

שיעור 21 גאולה
ֵמַצר או מרחב - תלוי באופן השימוש

חב״ד חכמה
פותחים

כיתה ה׳ ב״ה

נספח 7 ג

כרטיסיות בדור שלנו



שיעור 1

המטרה - גאולה

שיעור 21 גאולה
ֵמַצר או מרחב - תלוי באופן השימוש

חב״ד חכמה
פותחים

כיתה ה׳ ב״ה

נספח 7 ד

כרטיסיות בדור שלנו



שיעור 1

המטרה - גאולה

שיעור 21 גאולה
ֵמַצר או מרחב - תלוי באופן השימוש

חב״ד חכמה
פותחים

כיתה ה׳ ב״ה

נספח 7 ה

כרטיסיות בדור שלנו



שיעור 1

המטרה - גאולה

שיעור 21 גאולה
ֵמַצר או מרחב - תלוי באופן השימוש

חב״ד חכמה
פותחים

כיתה ה׳ ב״ה

נספח 7 ו

כרטיסיות בדור שלנו



שיעור 1

המטרה - גאולה

שיעור 22 גאולה
ֵמַצר או מרחב - תלוי באופן השימוש

חב"ד בינה 
מתבוננים

כיתה ה׳ ב״ה

נספח 1

פתקי אויב



שיעור 1

המטרה - גאולה

שיעור 22 גאולה
ֵמַצר או מרחב - תלוי באופן השימוש

חב"ד בינה 
מתבוננים

כיתה ה׳ ב״ה

נספח 2

הקראה



שיעור 1

המטרה - גאולה

שיעור 22 גאולה
ֵמַצר או מרחב - תלוי באופן השימוש

חב"ד בינה 
מתבוננים

כיתה ה׳ ב״ה

נספח 3 א

כרטיסיות הברקה



שיעור 1

המטרה - גאולה

שיעור 22 גאולה
ֵמַצר או מרחב - תלוי באופן השימוש

חב"ד בינה 
מתבוננים

כיתה ה׳ ב״ה

נספח 3 ב

כרטיסיות הברקה



שיעור 1

המטרה - גאולה

שיעור 22 גאולה
ֵמַצר או מרחב - תלוי באופן השימוש

חב"ד בינה 
מתבוננים

כיתה ה׳ ב״ה

נספח 3 ג

כרטיסיות הברקה



שיעור 1

המטרה - גאולה

שיעור 22 גאולה
ֵמַצר או מרחב - תלוי באופן השימוש

חב"ד בינה 
מתבוננים

כיתה ה׳ ב״ה

נספח 3 ד

כרטיסיות הברקה



שיעור 1

המטרה - גאולה

שיעור 22 גאולה
ֵמַצר או מרחב - תלוי באופן השימוש

חב"ד בינה 
מתבוננים

כיתה ה׳ ב״ה

נספח 4

סיפורים - דף למורה



שיעור 1

המטרה - גאולה

שיעור 22 גאולה
ֵמַצר או מרחב - תלוי באופן השימוש

חב"ד בינה 
מתבוננים

כיתה ה׳ ב״ה

נספח 6

כרטיסי היגדים



שיעור 1

המטרה - גאולה

שיעור 22 גאולה
ֵמַצר או מרחב - תלוי באופן השימוש

חב"ד בינה 
מתבוננים

כיתה ה׳ ב״ה

נספח 6 ב

כרטיסי היגדים



שיעור 1

המטרה - גאולה

שיעור 22 גאולה
ֵמַצר או מרחב - תלוי באופן השימוש

חב"ד בינה 
מתבוננים

כיתה ה׳ ב״ה

נספח 6 ג

כרטיסי היגדים



שיעור 1

המטרה / גאולה

שיעור 23 גאולה
ֵמַצר או מרחב - תלוי באופן השימוש

חב"ד דעת
מתחברים ומיישמים

כיתה ה׳ ב״ה

נספח 4

מקרים / מיצרים



שיעור 1

המטרה / גאולה

שיעור 23 גאולה
ֵמַצר או מרחב - תלוי באופן השימוש

חב"ד דעת
מתחברים ומיישמים

כיתה ה׳ ב״ה

נספח 4 ב

מקרים / מיצרים



שיעור 1

המטרה / גאולה

שיעור 23 גאולה
ֵמַצר או מרחב - תלוי באופן השימוש

חב"ד דעת
מתחברים ומיישמים

כיתה ה׳ ב״ה

נספח 4 ג

מקרים / מיצרים



שיעור 1

יסוד הקיום של עם ישראל - אחדות ואהבה

שיעור 24
אחדות ואהבה

הווי דן את כל האדם לכף זכות
חב״ד חכמה

פותחים

כיתה ה׳ ב״ה

נספח 1



שיעור 1

יסוד הקיום של עם ישראל - אחדות ואהבה

שיעור 24
אחדות ואהבה

הווי דן את כל האדם לכף זכות
חב״ד חכמה

פותחים

כיתה ה׳ ב״ה

נספח 2



שיעור 1

יסוד הקיום של עם ישראל - אחדות ואהבה

שיעור 24
אחדות ואהבה

הווי דן את כל האדם לכף זכות
חב״ד חכמה

פותחים

כיתה ה׳ ב״ה

נספח 3

למורה



שיעור 26שיעור 1

אחדות ואהבה
הווי דן את כל האדם לכף זכות

חב"ד בינה 
מתבוננים

אחדות ואהבה
הווי דן את כל האדם לכף זכות

כיתה ה׳ יסוד הקיום של עם ישראל - אחדות ואהבהב״ה

נספח 2



שיעור 28שיעור 1

אחדות ואהבה
הווי דן את כל האדם לכף זכות

חב״ד חכמה 
פותחים

התורה
פנימיות התורה וקבלת המשיח

כיתה ה׳ יסוד הקיום של עם ישראל - התורהב״ה



שיעור 28שיעור 1

אחדות ואהבה
הווי דן את כל האדם לכף זכות

חב״ד חכמה 
פותחים

התורה
פנימיות התורה וקבלת המשיח

כיתה ה׳ יסוד הקיום של עם ישראל - התורהב״ה



שיעור 28שיעור 1

אחדות ואהבה
הווי דן את כל האדם לכף זכות

חב״ד חכמה 
פותחים

התורה
פנימיות התורה וקבלת המשיח

כיתה ה׳ יסוד הקיום של עם ישראל - התורהב״ה



שיעור 28שיעור 1

אחדות ואהבה
הווי דן את כל האדם לכף זכות

חב״ד חכמה 
פותחים

התורה
פנימיות התורה וקבלת המשיח

כיתה ה׳ יסוד הקיום של עם ישראל - התורהב״ה



שיעור 29שיעור 1 חב"ד בינה 
מתבוננים

כיתה ה׳ יסוד הקיום של עם ישראל - התורהב״ה

התורה
פנימיות התורה וקבלת המשיח

נספח 1



שיעור 29שיעור 1 חב"ד בינה 
מתבוננים

כיתה ה׳ יסוד הקיום של עם ישראל - התורהב״ה

התורה
פנימיות התורה וקבלת המשיח

נספח 2



שיעור 29שיעור 1 חב"ד בינה 
מתבוננים

כיתה ה׳ יסוד הקיום של עם ישראל - התורהב״ה

התורה
פנימיות התורה וקבלת המשיח

נספח 2



שיעור 29שיעור 1 חב"ד בינה 
מתבוננים

כיתה ה׳ יסוד הקיום של עם ישראל - התורהב״ה

התורה
פנימיות התורה וקבלת המשיח

נספח 2



שיעור 29שיעור 1 חב"ד בינה 
מתבוננים

כיתה ה׳ יסוד הקיום של עם ישראל - התורהב״ה

התורה
פנימיות התורה וקבלת המשיח

נספח 2



שיעור 29שיעור 1 חב"ד בינה 
מתבוננים

כיתה ה׳ יסוד הקיום של עם ישראל - התורהב״ה

התורה
פנימיות התורה וקבלת המשיח

נספח 2



שיעור 29שיעור 1 חב"ד בינה 
מתבוננים

כיתה ה׳ יסוד הקיום של עם ישראל - התורהב״ה

התורה
פנימיות התורה וקבלת המשיח

נספח 3

מלים חסרות



שיעור 29שיעור 1 חב"ד בינה 
מתבוננים

כיתה ה׳ יסוד הקיום של עם ישראל - התורהב״ה

התורה
פנימיות התורה וקבלת המשיח

נספח 4

משפטים



שיעור 30שיעור 1 חב"ד דעת
מתחברים

כיתה ה׳ יסוד הקיום של עם ישראל - התורהב״ה

התורה
פנימיות התורה וקבלת המשיח

נספח 1

שלטי היגדים



שיעור 30שיעור 1 חב"ד דעת
מתחברים

כיתה ה׳ יסוד הקיום של עם ישראל - התורהב״ה

התורה
פנימיות התורה וקבלת המשיח

נספח 1

העשרה



שיעור 1

ממשיכים בשליחות מחוץ למסגרת

שיעור 31
ממשיכים בשליחות
אני מנצל את ההזדמנות

חב״ד חכמה 
פותחים

כיתה ה׳ ב״ה

נספח 1

מכתב הרבי



שיעור 1

ממשיכים בשליחות מחוץ למסגרת

שיעור 31
ממשיכים בשליחות
אני מנצל את ההזדמנות

חב״ד חכמה 
פותחים

כיתה ה׳ ב״ה

נספח 2

סיטואציות



שיעור 1

ממשיכים בשליחות מחוץ למסגרת

שיעור 31
ממשיכים בשליחות
אני מנצל את ההזדמנות

חב״ד חכמה 
פותחים

כיתה ה׳ ב״ה

נספח 2

סיטואציות



שיעור 32שיעור 1

אחדות ואהבה
הווי דן את כל האדם לכף זכות

חב״ד חכמה 
מיישמים

ממשיכים בשליחות
אני מנצל את ההזדמנות

כיתה ה׳ ממשיכים בשליחות מחוץ למסגרתב״ה

נספח 1

בינגו



שיעור 32שיעור 1

אחדות ואהבה
הווי דן את כל האדם לכף זכות

חב״ד חכמה 
מיישמים

ממשיכים בשליחות
אני מנצל את ההזדמנות

כיתה ה׳ ממשיכים בשליחות מחוץ למסגרתב״ה

נספח 2

הקראה




